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vip@airport.gdansk.pl     l     48 608 047 635     l     #airportgdansk     l     airport.gdansk.pl

VIP
• Ekskluzywny salon VIP 

w formule „all inclusive”
• Indywidualny transport luksusową 

limuzyną
• Profesjonalne zaplecze biurowe

vip@airport.gdansk.pl

tel 48 608 047 635

EXECUTIVE 
LOUNGE

• Intymna atmosfera
• Zimne napoje, przekąski, 

wybór alkoholi
• Zaplecze biurowe, wi-fi

executive@airport.gdansk.pl

48 58 348 11 99

SALA 
KONFERENCYJNA
• komfortowa i nowoczesna sala 

do organizacji spotkań, narad, 
szkoleń i konferencji

• 100 miejsc siedzących
• rzutnik multimedialny, wi-fi

FAST TRACK
szybka i sprawna kontrola 
bezpieczeństwa bez kolejki

itlotnisko@visitgdansk.com

48 58 348 13 68



Odpowiedzialność. W życiu codziennym 
słowo, którego znaczenia nie trzeba tłu-
maczyć. Za siebie, za rodzinę, za swoje 
działania w najbliższym otoczeniu. W bi-
znesie ta odpowiedzialność dopiero się 
rodzi w powszechnym wymiarze. Przez 
dekady firmy łapczywie czerpały z tego, 
co daje im planeta, ale i z tego, co dają jej 
pracownicy. Wszystko przy braku posza-
nowania potrzeb najbliższego sąsiedz-
twa. 
 

 
Biznes w swojej ludzkiej przecież naturze ma wy-
korzystywanie wszelkich okazji do tego, aby uros-
nąć i zarobić jak najwięcej. Sięga po wszystko, co 
jest dostępne, oddając, jeśli to możliwe, jedno-
cześnie jak najmniej. To podstawowa zasada ra-
chunku przychodów i kosztów obowiązująca 
przez wiele lat. Kierująca się krótkowzrocznym 
podejściem. W kwestii kosztów brak perspekty-
wicznego myślenia zaowocował konsekwencja-
mi, których firmy nie mogą  już nie zauważać.  
 
Nieograniczone czerpanie z surowców, nieuwz-
ględnianie w rachunku ekonomicznym oddzia-
ływania na środowisko spowodowały, że eks-
tensywny wzrost przez efekt skali praktycznie 
wyczerpał się. Koszty niegdyś niedostrzegane, 
jak  opieka medyczna nad schorowanymi nieg-
dyś pracownikami, skutki ocieplenia klimatu 
generujące astronomiczne straty w wyniku ka-
taklizmów, wyczerpanie zasobów surowco-
wych powodują, że działalność biznesowa staje 
się coraz trudniejsza do ogarnięcia z przyczyny 
trudnych do przewidzenia zmian w otoczeniu. 
Aby kontynuować produkcję, firmy muszą się-
gać coraz dalej i głębiej, co nie jest możliwe bez 
wyższych kosztów. Łańcuch zależności staje 
się coraz bardziej skomplikowany. Starają się 
obejść coraz większe problemy, wdrażając no-
we technologie, ale i to rodzi wyższe koszty.  
 
Prekursorzy jakiś czas temu spojrzeli za siebie 
w kierunku tego, co już mają, co wytwarzają 
na co dzień, a co traktowane jest jako efekt 
uboczny działalności. Okazało się, że przy od-
powiednim zagospodarowaniu materiały, su-
rowce raz wykorzystane można ponownie 
przerobić i wykorzystać jeszcze raz w tym sa-
mym procesie lub zaangażować je w zupełnie 
nowe przedsięwzięcie, nowy proces, dający 
także zysk.  Dzisiaj mamy wysyp inicjatyw po-
nownego wykorzystania surowców, ogranicze-
nia zużycia tych nieprzetwarzanych, zastępo-
wania szkodliwych przez mniej inwazyjne, 
kompensowania tzw. ekologicznego śladu 
przez nakłady na ochronę i odtworzenie znisz-
czonego środowiska naturalnego oraz działania 
dla dobrostanu pracowników i ich bliskich.  
Czy takie podejście firm zrodziło się z ich wro-
dzonej elastyczności czy też iskrą były coraz 

Edytorial
bardziej niepokojące sygnały napływające ze 
środowiska naturalnego czy rosnąca presja spo-
łeczna, aby świat, zwłaszcza jego najbogatsza 
część, zużywająca 80 proc. zasobów, zaczęła 
funkcjonować w sposób zrównoważony. Jed-
noznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. 
Tak czy inaczej efekt jest taki, że dzisiaj na tape-
cie podczas zebrań zarządów firm, które chcą 
przetrwać na rynku, jest gospodarka obiegu 
zamkniętego. Przysłowiowy złoty Graal  bizne-
su. Absorbować jak najmniej ze szkodą dla oto-
czenia z jak największym zyskiem. Po-
nownie czerpać z tego, co już zostało 
przetworzone. Całkowite zamknię-
cie obiegu nigdy nie będzie możli-
we, ale teraz głowa menedżerów 
w tym, aby w perspektywie kilku-
dziesięciu lat luka stała się  jak 
najmniejsza. 
 
To nieustanne wyzwanie dla ka-
dry kierowniczej firm, ale i szkół 
menedżerów, aby metodykę 
nauczania dostosowywać 
do dynamicznego otoczenia bi-
znesowego. Jak efektywnie od-
powiedzieć na wyzwania. Oka-
zuje się, że w naszym kraju 
szkoły menedżerów potrafią te-
mu sprostać i są kuźnią doboro-
wej kadry.  Dowodem jest coraz 
liczniejsza reprezentacja roda-
ków na najwyższych stanowi-
skach w największych świato-
wych firmach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Jacek Klein 
redaktor wydawca „Strefy Biznesu” 
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(6) 
TOP 10 
Pan American Highway 
to najdłuższa autostra-
da na świecie, ma ok. 
46 tys. km długości. 
Najdłuższa w Polsce to 
A4 - 673 km. 

(8-9) 
Polski Herkules 
Takim tytułem może 
poszczycić się Zbig-
niew Reszka, gdyński 
architekt, prezes Arch-
Deco. 

(10-13) 
Szkoła mistrzów 
zarządzania 
Andrzej Popadiuk mówi 
o początkach GFKM 
oraz wyzwaniach stoją-
cych przed menedżera-
mi i ich trenerami. 
 
(16-18) 
CSR   
Przed społeczną odpo-
wiedzialnością biznes 
już nie ucieknie. Jak ra-
dzą sobie z nią polskie 
firmy i co dzięki temu 
możemy zyskać.  

(20-22) 
Gospodarka w obiegu 
zamkniętym 
Ludzkość  liczy na jak 
długo wystarczą zasoby 
świata.

Spis treści
  2020 | NR 01 (23)

Port Lotniczy 
Gdańsk buduje 

na potęgę 

Przepis na sukces 
Karoliny 

Łukaszewskiej-
Kempy

(30-32)

(34-35)

(42-45)
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Bogacimy się i coraz 
chętniej sięgamy 

po dobra luksusowe

(26-29)

(36-38) 
Okno klasy 

premium, czym 
się różni od stan-
dardowego wy-
jaśnia Paweł Bie-
lak, prezes zarzą-
du tczewskiej fir-

my Vetrex sp. 
z o.o. 

(40-41) 
Jak miniony rok 

zapisał się dla po-
morskich firm. 

Swoje osiągnięcia 
podsumowują 

Euro Styl i Invest 
in Pomerania. 

(42-45) 
Gala Evening Pra-

codawców Po-
morza.  

Byliśmy na wrę-
czeniu nagród 
najlepszym po-

śród najlepszych 
w pomorskim bi-

znesie. 

B

Na okładce Andrzej Popadiuk,  
prezes zarządu GFKM. 
Fot. Przemysław Świderski
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Newsroom
Strefa powitalna

Stanowisko prezesa zarządu 
decyzją Rady Nadzorczej objął 

z dniem 3 lutego 2020 r. Na sta-
nowisku zastąpił Jarosława 

Wittstocka, który od grudnia pre-
zesował Lotosowi po odwołaniu 

Aleksandra Boncy.

DZIAŁ KADR

JAN  MAJEWSKI 
prezesem  

Grupy Lotos SA

 Stanowisko objął 10 lutego 2020 
r. Pełni funkcję wiceprezesa 

zarządu ds. finansowych.  Zwią-
zany z Grupą Energa od 4 lat. 

Od marca 2016 roku pełnił funk-
cję wiceprezesa Energi Operatora 

ds. finansowych. 

MAREK KASICKI 
wiceprezesem 

Energi SA

Przed Kasickim wiceprezesem 
Energi ds. finansowych był Jacek 

Kościelniak.  
Rada nadzorcza spółki odwołała 

go jednak ze stanowiska 16 stycz-
nia tego roku. Pełnił obowiązki 

prawie równe trzy lata.

JACEK KOŚCIELNIAK 
nie jest już 

wiceprezesem Energi  SA

RYNEK MIESZKAŃ

MIESZKANIA BĘDĄ  
DROŻEĆ, ALE WOLNIEJ 
NIŻ W 2019 R. 

Polacy wciąż bardzo chętnie 
zadłużają się, aby kupować miesz-
kania. Rośnie nie tylko liczba chęt-
nych na mieszkaniowy dług, ale też 
przeciętna pożyczana kwota. Całe 
szczęście, ta ostatnia rośnie 
w ostatnim czasie coraz wolniej - 
wynika z danych BIK, które przea-
nalizował HRE Investments. 

Wyhamowanie wzrostów cen 
mieszkań to obecnie najbardziej 
prawdopodobny scenariusz dla 
rynku mieszkaniowego w 2020 
roku. Główne powody? Spodzie-
wany wolniejszy, choć wciąż solid-
ny, wzrost gospodarczy, słabszy 
wzrost wynagrodzeń czy stopnio-
wo spadająca rentowność wynaj-
mu mieszkań. Ma to szanse tono-
wać popyt na mieszkania na tyle, 
że ceny nieruchomości przestaną 
rosnąć w tak szybkim tempie jak 
w 2019 roku.

OPINIE

SPOWOLNIENIE 
GOSPODARCZE W 2020  R. 
NIE BĘDZIE ŁAGODNE

- Niepewności i nieprzewidywal-
ności, dużej liczby zmian w przepi-
sach, także podatkowych, obawiają 
się przedsiębiorcy w tym roku. Ape-
lujemy o spowolnienie procesu sta-
nowienia prawa i tworzenie regula-
cji w dialogu z firmami. Żadne nowe 
ustawy nie powinny być przyjmo-
wane w postaci projektów posel-
skich - mówi Maciej Witucki, prezy-
dent Konfederacji Lewiatan. 

Spowolnienie nie będzie tak 
łagodne i mało dotkliwe, jak mogło 
się to wydawać jeszcze w połowie 
ubiegłego roku. - Jego dotkliwość 
w dużej mierze będzie zależeć 
od polityków. To ich decyzje wpły-
wają na to, czy przedsiębiorcy 
doświadczają barier inwestowania, 
a konsumenci wierzą w to, że tran-
sfery publiczne nie zostaną sfinan-
sowane wyższymi podatkami. Bez-
sprzecznie, konsumpcja prywatna 

i inwestycje prywatne mają relatyw-
nie większy wkład do dynamiki PKB 
niż np. handel zagraniczny. Trudno 
także wyobrazić sobie, by lukę 
po inwestycjach przedsiębiorstw 
można było zastąpić inwestycjami 
samorządów - mówi dr Sonia 
Buchholtz, ekspertka ekonomiczna 
Konfederacji Lewiatan. 

Rok 2020 to książkowy przypa-
dek negatywnego oddziaływania 
polityków na przedsiębiorstwa:  
skokowy wzrost płacy minimalnej 
i innych obciążeń prowadzi 
do znacznych modyfikacji rachunku 
kosztów, redukuje przestrzeń 
zysków, a przez to zmienia modele 
biznesowe. Jednocześnie ogranicza 
skłonność do inwestycji (z wyłącze-
niem tej zastępującej pracę ludzką). 
Fundamentalnym problemem jest 
sprzeczność w polityce publicznej, 
która z jednej strony deklaruje chęć 
wspierania przedsiębiorczości, 
a z drugiej zmiennością prawa 
i przesadną opresyjnością w jego 
interpretacji tłumi ją, podnosząc 
koszty transakcyjne funkcjonowa-
nia firm małych i średnich - uważają 
eksperci Lewiatana.

BADANIE „CONFIDENCE INDEX”, CYKLICZNY SONDAŻ PRZEPROWADZONY PRZEZ MICHAEL PAGE

BADANIE CONFIDENCE INDEX

GŁÓWNE POWODY 
ZMIANY PRACY W 2019 R.

Koszt nieudanej rekrutacji może 
wynieść kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych, dlatego pracodawcom zależy 
na utrzymaniu talentów w firmie. 
Okazuje się, że zachęcenie pracow-
nika do zostania w organizacji jest 
bardziej korzystne finansowo niż 
przeprowadzenie procesu rekruta-
cyjnego. Niesatysfakcjonujące 
zarobki to jedna z głównych przy-
czyn rezygnacji z pracy, na którą 
wskazało niemal 42% ankietowa-
nych w 2019 r. Kolejnymi powoda-
mi podjęcia takiej decyzji był brak 
możliwości rozszerzania umiejęt-
ności (58,9%) - wynika z badań 
„Confidence Index”. 

Co skutecznie przyciągało kan-
dydatów do firmy? - W miejscu 
pracy największą uwagę zwracamy 
na panujące w firmie relacje z prze-
łożonymi i współpracownikami  
(98%). Istotna jest dla nas również 
możliwość zachowania work-life 
balance (93%) w miejscu zatrudnie-
nia oraz dostęp do szkoleń (92%) - 
mówi Piotr Dziedzic, senior dyrek-
tor w Michael Page.

Brakowało mi możliwości rozszerzania umiejętności 

58,9%

Nie satysfakcjonowały mnie zarobki 

42%

Miałem ograniczone perspektywy rozwoju zawodowego 

36%
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Tuż przed świętami Bożego Narodzenia od-
dano do użytku przedostatni odcinek budo-
wanej mozolnie od kilkunastu lat autostrady 
A1 - biegnącej z południa na północ Polski, 
od czeskiej granicy do Bałtyku. Ostatni odci-
nek ma powstać w 2022 roku. Zaplanowana 
długość całości to 584 km. Ale to nie będzie 
najdłuższa polska autostrada - A4 biegnąca 
śladem średniowiecznego szlaku handlowe-
go Via Regia ma 673 km, a A2 - po ukończe-
niu ma mieć  657 km. A czy wiedzą Państwo, 
jakie są najdłuższe autostrady na świecie? 
Oto top 10: 
                                               

1Pan American                                     
Highway (USA)                                            

Autostrada Panamerykańska (Panamericana) 
to droga łącząca kraje obu Ameryk, od północy Ala-
ski, poprzez Amerykę Środkową, po południe Ar-
gentyny.  Jest to obecnie najdłuższa trasa na świecie 
- ma około 48 tys. km długości. Projekt autostrady 
opracowany został w 1923 roku, a pierwsza jej część 
została ukończona w roku 1950. Panamericana pro-
wadzi przez wiele różnorodnych stref klimatycz-
nych i ekologicznych - od gęstych dżungli po suche 
pustynie i jałową tundrę - niektóre z nich są w peł-
ni przejezdne tylko w porze suchej. 

 

2National Highway 1                      
(Australia) 

Australijska „jedynka” ma długość 14 500 km. 
Biegnie przez  wszystkie  stany w Australii, z wyjąt-
kiem Brisbane i Darwin, które nie są z nią bezpo-
średnio połączone. Trasa została opracowana 
na podstawie istniejącej sieci dróg państwowych 
i lokalnych, oznaczona jako narodowa autostrada 
nr 1 w roku 1955. 

 

3Autostrada                                
transsyberyjska (Rosja, 
Europa-Azja) 

 Nazwa „autostrada transsyberyjska” jest nieofi-
cjalna - według urzędowej nomenklatury na całą 
trasę składa się aż siedem odcinków o różnych nu-
merach: M10 z Petersburga do Moskwy (664 km), 
następnie M5 do Czelabińska (1880 km), M51 
do Nowosybirska (1528 km, z czego 190 km na te-
renie Kazachstanu), M53 do Irkucka (1860 km), M55 
do Czyty (1113 km), M58 do Chabarowska (2100 km) 
i wreszcie M60 do Władywostoku (760 km). Ca-
łość ma długość około 11 tys. km. 

 

4Autostrada 
transkanadyjska (Kanada) 

Zespół krajowych i regionalnych autostrad łączą-
cych wschód z zachodem Kanady, przebiegający 
przez wszystkie 10 prowincji. Budowę tras zaplano-
wano w 1948, a zakończono w 1971 roku. Długość 
głównego odcinka, rozciągającego się pomiędzy 
Victorią w Kolumbii Brytyjskiej a St. John’s na wy-
spie Nowa Fundlandia, liczy  7821 km. Pomimo naz-
wy, droga ma standard autostrady tylko na niektó-

Quadrilateral), łączący cztery główne miasta metra 
w Indiach - Delhi (północ), Kalkuta (wschód), 
Mumbaj (zachód) i Chennai (południe). Budowę 
rozpoczęto w 2001 roku, a prace ukończono 
w styczniu 2012 roku. Autostrada ma 4-6 pasów 
na całej trasie - to największy projekt w Indiach i pią-
ty na świecie. 

 

6China National                      
Highway 010 (Chiny) 

Znana również jako Tongsan Expressway, ma 
długość 5700 km. Biegnie od miasta Tongjiang we 
wschodniej prowincji Heilongjiang do Sanyi w pro-
wincji Hainan. Przebiega przez prowincje: 
Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Jiangsu, 
Szanghaj, Zhejiang, Fujian i Guangdong. Ma tzw. 
wąskie gardło spowodowane przez Cieśninę 
Qongzhou w Haiyang w Guangdong, gdzie samo-
chody są transportowane pociągiem do Haikou 
w prowincji Hainan. 

 

7Route US 20                                              
(USA) 

Autostrada z USA w tym zestawieniu znajduje 
się dopiero na 7. miejscu (nie licząc Panamericany, 
której część przebiega przez ten kraj), ale za to po-
zostałe miejsca w TOP 10 też zajmują drogi ze Sta-
nów Zjednoczonych. Route US 20 ma  długość 5415 
km, przecina 9 stanów i biegnie z Bostonu w stanie 
Massachusetts do Newport w Oregonie. Oddana 
do użytku w 1926 roku i rozbudowana w 1940.   

 

8Route US 6                                           
(USA)  

Znana również jako Grand Army Highway 
Association (honorująca amerykańskie stowarzy-
szenie weteranów wojny secesyjnej), rozciąga się 
od Bishop w Kalifornii do Provincetown w stanie 
Massachusetts. Ma długość 5158 km.  

 

9Autostrada 90 (I-90)                    
(USA) 

Litera I w nazwie oznacza Interstate (między-
stanowa, przebiega przez 13 stanów). Droga biegnie 
z Bostonu w stanie Massachusetts do Seattle w Wa-
szyngtonie. Ma długość 4860 km. Autostrada prze-
biega przez dwa najdłuższe pływające mosty: Most 
Pamięci Lacy W. Marrow i Most Pamięci Homera 
M. Hadleya. Ukończono ją w 1985 roku. 

 

10Autostrada 80 (I-80) 
(USA) 

Niewiele krótsza od poprzedniej na liście - ma 
4666 km. Autostrada 80 (I-80), znana jest rów-
nież pod nazwą Christopher Columbus Highway 
(autostrada Krzysztofa Kolumba). Główna auto-
strada międzystanowa w Stanach Zjednoczonych 
z San Francisco w Kalifornii na wschód do obsza-
ru metropolitalnego Nowego Jorku. Przebiega 
przez 11 stanów.  Oprac. ł (na podst. 4trucks.pl)

rych odcinkach w gęściej zaludnionych częściach 
kraju, a w większej części jest drogą jednojezdnio-
wą. 

 

5Golden Quadrilateral                        
Road Network (Indie)                                                         

Składa się z sieci autostrad o długości 5846 km 
i tworzy tzw. złoty czworobok (Golden 

NAJDŁUŻSZE 
AUTOSTRADY 

ŚWIATA
 Autostrady przecinają 
kontynenty albo łączą 

najodleglejsze  
ich zakątki - tak jak  

biegnąca wzdłuż  
Pacyfiku  

Panamericana  
czy Narodowa  

Autostrada w Australii   

Panamericana łączy obie Ameryki 
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Hotel położony w centrum zabytkowego Głównego Miasta w Gdańsku oferuje nowoczesne pokoje z bezpłatnym śniadaniem oraz 

dostępem do Wi-Fi. Od modnego centrum handlowego Forum oraz najpopularniejszych atrakcji dzieli go zaledwie kilka minut 

spacerem. Dzięki nowoczesnym wnętrzom i doskonałej lokalizacji stanowi idealne miejsce do organizacji spotkań i konferencji.

    Dlaczego Hampton by Hilton Gdańsk Old Town?

b  2 sale konferencyjne z dostępem  
do światła dziennego

b Łączna powierzchnia sal - 80 m2

b  Możliwość organizacji spotkań  
do 100 uczestników

b Bezpłatne WiFi

b  Wysokiej jakości projektory multimedialne i ekrany

b Flipcharty i materiały piśmiennicze

b Obsługa techniczna

b  Bezpłatny dostęp do Work Zone z komputerem, drukarką 
i ksero

b  Bogata oferta gastronomiczna dla grup zorganizowanych

b  Hilton Honors Event Planner– możliwość zbierania punktów 
za zrealizowane spotkania

b Parking podziemny

Zarezerwuj spotkanie i skorzystaj z promocji – co 10 uczestnik spotkania – GRATIS!

Więcej informacji pod adresem: reservation@hamptongdansk.pl 



 Zespół budynków mieszkalnych z usługami Oliva Koncept. Gdańsk ul.  Spacerowa. Zespół projektowy: Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski, Joanna Wójcik-Ryłko, 
Marek Frania, Piotr Czerniawski, Anna Trzcińska, Joanna Woźniak, Milena Duszyńska, Tomasz Dąbrowski, Marek Jaworski, Ada Witkowska, Weronika Plata.

Dom nad bulwarem ul. Prusa w Gdyni. Ukończony w 2016.  Zespół projektowy: Zbigniew Reszka, Michał 
Baryżewski, Anna Trzcińska, Oskar Berent, Ewa Baranowska, Anna Czech, Magdalena Rosowska.

Zbigniew 
Reszka - absol-
went Politech-
niki Gdańskiej. 
Wieloletni 
członek 
i aktywny dzia-
łacz Stowarzy-
szenia Archi-
tektów Pol-
skich oraz 
Pomorskiej 
Izby Architek-
tów. Prezes 
gdyńskiego 
biura architek-
tonicznego 
Arch-Deco, 
które założył 
w 1989 roku 
wraz z Micha-
łem Baryżew-
skim. Obecnie 
zatrudnia ono 
około 40 
architektów.

Polski Herkules 
2019 dla 
Zbigniewa 
Reszki, prezesa 
Arch-Deco
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 Centrum Informatyczne Politechniki Gdańskiej, serwerownia w Gdańsku przy ul. Traugutta. Powierzchnia 12,5 tys. mkw. Zespół projektowy; Zbigniew Reszka, 
Michał Baryżewski, Marek Frania, Justyna Pietrzykowska, Hanna Gadek, Piotr Czerniawski, Artur Tryc.

Zbigniew Reszka, prezes gdyńskiego biura architektonicznego Arch-Deco, został 
uhonorowany srebrną statuetką Polskiego Herkulesa za rok 2019. Wyróżnienie 
przyznawane jest przez magazyn „Builder”.  
- Nominacja jest uznaniem talentu Laureata, jego twórczych i managerskich sukcesów 
w ponad 30-letnim zarządzaniu biznesem na wymagającym i konkurencyjnym rynku. 
Na szczególne docenienie zasługuje kierowanie biurem działającym w tak szerokim 
zakresie usług - powiedziała  Danuta Burzyńska, redaktor naczelna magazynu Builder.
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Centrum 
Medycyny 
Nieinwazyjnej.  
Gdańsk,ul. 
Smoluchows-
kiego.Projekt 
powstał 
w 2015 roku. 
Inwestycja 
ukończona 
w 2018 roku.FO
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Gdyńskie Cen-
trum Filmowe 
Zesp.: Z. Resz-
ka, A. Czech,  
M. Baryżewski, 
T. Dąbrowski, 
P. Kwiecień, M.  
Lipień, J. Wój-
cik-Ryłko, E. 
Nehring, O. 
 Berent, M. 
Giżycka, J.  
WoźniakFO
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GFKM - szkoła 
mistrzów sztuki 

zarządzania

TEKST: JACEK KLEIN

W tym roku Gdańska Fundacja Kształcenia 
menedżerów obchodzi 30-lecie działalności. „To 

dobry wiek, który pozwala korzystać 
z doświadczenia i jednocześnie cieszyć się energią 

do działania. To wiek, w którym należy być 
dumnym z osiągnięć i intensywnie myśleć 

o przyszłości” - mówi Andrzej Popadiuk,  
prezes zarządu Gdańskiej Fundacji  

Kształcenia Menedżerów.

30 lat to podobno najlepszy wiek, kiedy dy-
sponujemy największym potencjałem. Czu-
je Pan, że to jest czas GFKM? 

To z pewnością bardzo interesujący czas w świa-
towej i polskiej gospodarce, edukacji menedżer-
skiej i GFKM. Wszyscy uczestniczymy w zmianach, 
których tempo nie ma precedensu. Rewolucja eko-
nomiczna 4.0 przewartościuje wiele dotychczaso-
wych rozwiązań biznesowych. Doświadczenie 
GFKM pozwala wspierać klientów w systematycz-
nym prowadzeniu procesów zmian, a wiedza o naj-
nowszych trendach - w znajdowaniu i wdrażaniu 
przełomowych koncepcji. Przykładem może być 
realizowany obecnie projekt, w którym duża in-
stytucja finansowa dokonuje ewolucyjnych zmian 
w kulturze organizacyjnej, jednocześnie wprowa-
dzając przełomowe rozwiązania organizacyjne 
oparte na zasadach agile i lean start-up. Wiele firm 
spotka się z podobnym wyzwaniem - w jaki sposób 
wprowadzać stopniowe zmiany w obszarze pra-
cowniczym i jednocześnie rewolucje w obszarze 
technologicznym.  

Skoro GFKM ma 30 lat, to konkurencję wy-
przedziła chyba już na starcie?  

GFKM powstała w 1990 roku, aby dostarczać no-
wą, niedostępną wówczas wiedzę o rynkowym 
zarządzaniu, marketingu, finansach, biznesie. Aby 
przygotowywać kadrę kierowniczą i specjalistów 
do działania w zupełnie nowej rzeczywistości eko-
nomicznej. Pierwsze programy – szkolenia otwar-
te, firmowe, studia menedżerskie – kształciły 
przyszłą elitę profesjonalnych menedżerów i sku-
tecznych biznesmenów. Program MBA, zainaugu-
rowany w 1991 roku, symbolizował wejście Polski 
do zachodniego świata gospodarczego. Od począt-
ku GFKM była kuźnią excellence management, 
czyli kadry dysponującej nowoczesną, zaawanso-
waną wiedzą i najwyższymi kompetencjami me-
nedżerskimi. Od początku działalność GFKM opie-
rała się na trzech mocnych zasadach: dostosowa-
niu światowej wiedzy do potrzeb polskich mene-
dżerów, dostarczaniu maksymalnej wartości prak-
tycznej i utrzymywaniu najwyższych standardów 
jakości w każdym aspekcie działalności. Te zasa-

dy zakorzenili w nas dr Maciej Rydel i prof. Michael 
Thomas, którzy byli inicjatorami założenia GFKM 
oraz prof. Wojciech Rybowski, jej wieloletni pre-
zes. W pierwszym rankingu szkół biznesu w Pol-
sce, który został opublikowany w 1991 roku, GFKM 
zajęła pierwsze miejsce. O jakości GFKM świadczy 
uzyskanie kolejnej międzynarodowej akredytacji 
CEEMAN IQA International Quality Accreditation. 
Jest to prestiżowa nagroda potwierdzająca najwyż-
sze międzynarodowe standardy w zakresie ofero-
wanych szkoleń, funkcjonowania organizacji oraz 
zarządzania jej rozwojem. Program International 
MBA znajduje się w Klasie Mistrzowskiej ratingu 
Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, 
a GFKM jest oceniania jako „Excellent Business 
School with Reinforcing International Influence” 
w międzynarodowym rankingu Eduniversal. Wraz 
z RSM Erasmus University jesteśmy od lat gospo-
darzem europejskiej sesji globalnego programu 
OneMBA, goszcząc co roku w Polsce 120 mene-
dżerów z pięciu kontynentów. Jako partner 
London Business School realizujemy interesują-

30 lat kształcenia kadr kierowniczych
Strefa menedżera
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cy projekt szkoleniowy dla jednego z największych 
banków na świecie. GFKM jest „zachodnim” part-
nerem uczelni z Ukrainy czy Rosji, które dzięki nam 
nadają swoim programom MBA międzynarodo-
wy charakter.  

Ale aby dzielić się niedostępnymi kompe-
tencjami trzeba je posiadać. Skąd trenerzy 
GFKM je pozyskują? 

Formuła GFKM od początku była zorientowana 
na najbardziej aktualne trendy biznesowe w Pol-
sce i na świecie. Już w pierwszych latach GFKM 
współpracowała z międzynarodowymi ośrodka-
mi wiedzy menedżerskiej, takimi jak Strathclyde 
University, Durham University Business School, BI 
Norwegian Business School, Ashridge Business 
School, James Cook University. Było to możliwe 
dzięki zaangażowaniu w projekt funduszu Know-
How Fund, który otworzył przed GFKM drzwi 
na świat. Od pierwszych lat działalności absorbo-
waliśmy ogromną ilości wiedzy, która wówczas 
w naszym kraju była praktycznie niedostępna. Pod-

czas szkoleń wyjazdowych w Europie i poza Eu-
ropą przechodziliśmy intensywny proces absor-
bowania metodyk i narzędzi rozwojowych. Pod-
czas pracy z trenerami, konsultantami i wykładow-
cami z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, 
Skandynawii tworzyliśmy własny warsztat mery-
toryczny i dydaktyczny. Prawdopodobnie niewie-
le innych organizacji szkoleniowych miało możli-
wość zbudowania tak bogatego zaplecza meryto-
rycznego w tak krótkim czasie i to z najlepszych 

źródeł. Dziś zatrudniamy najlepszych trenerów, 
konsultantów, ekspertów i praktyków zarządza-
nia. Warunkiem przyjęcia do zespołu GFKM jest 
posiadanie bogatego doświadczenia praktyczne-
go i znakomitych umiejętności szkoleniowych. Na-
dal współpracujemy z najlepszymi szkołami bi-
znesu w Europie, takimi jak RSM Erasmus 
University, Aix-Marseille Graduate School of 
Management, Porto Business School, New York 
University in Prague, St. Petersburg University, 
MIM-Kyiv, co zapewnia nam oraz uczestnikom na-
szych programów, dostęp do najnowszej świato-
wej wiedzy. O kompetencjach naszej kadry świad-
czą opinie naszych klientów, a także to, że GFKM 
prowadzi zajęcia również za granicą – doliczamy 
się już 15 krajów, w których realizowaliśmy progra-
my szkoleniowe – od szkoleń firmowych, poprzez 
studia podyplomowe, po Executive MBA.  

Impet GFKM jest zauważalny na świecie. 
W ubiegłym roku wszedł pan do Zarządu 
European Foundation for 
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W pierwszym rankingu szkół 
biznesu w Polsce, który 
został opublikowany w 1991 
roku, GFKM zajęła pierwsze 
miejsce
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Management Development (EFMD) 
oraz EFMD Global Network – największych 
w Europie organizacji, zrzeszających pra-
wie 1000 uczelni ekonomicznych, szkół bi-
znesu, instytucji i firm z niemal 100 krajów 
z całego świata. 

Nominację tę odbieram jako uznanie dla całego 
polskiego środowiska edukacji menedżerskiej. Po-
wołanie do zarządu EMFD i EFMD Global Network, 
w których zasiadają przedstawiciele najlepszych 
szkół biznesu w Europie, to jedno z największych 
wyróżnień w naszej branży. Z tą funkcją wiąże się 
z spora odpowiedzialność, ale także możliwość od-
działywania na kierunki rozwoju edukacji bizne-
sowej. Z perspektywy GFKM, nastawionej 
na kształcenie praktycznych kompetencji mene-
dżerskich i specjalistycznych, wiem, jak wiele 
zmian jest koniecznych w tej dziedzinie w Polsce 
i w Europie. Wyzwaniem dla wielu firm szkolenio-
wych jest podnoszenie jakości merytorycznej pro-
wadzonych kursów, a dla uczelni – znacznie więk-
szy nacisk na kształcenie praktycznych kompeten-
cji. GFKM umiejętnie łączy w swojej działalności 
te dwa obszary – wysoką jakość merytoryczną z po-
nadprzeciętnymi walorami praktycznymi. Na tym 
polega wyjątkowość jej oferty.  

Reprezentuje pan GFKM i polskie środowi-
sko edukacji biznesowej również w innych 
organizacjach międzynarodowych. 

Istotnie, jestem członkiem władz EPAS European 
Program Accreditation System, systemu akredy-
tacji programów menedżerskich EFMD, początko-
wo jako członek Accreditation Committee, a obec-
nie Accreditation Board, który decyduje o przyzna-
niu tej prestiżowej akredytacji. Jako członek zespo-
łów akredytacyjnych poznałem i oceniałem wie-
le programów edukacyjnych, w tym MBA, w Eu-
ropie i na świecie. W drugiej co do wielkości 
po EFMD organizacji szkół biznesu w Europie – 
CEEMAN Association of Management Education 
in Dynamic Societies – jestem członkiem komisji 
akredytacyjnych IQA International Quality 
Accreditation. To prestiżowa akredytacja nadawa-
na szkołom biznesu spełniającym wysokie stan-
dardy międzynarodowe. Jestem członkiem zarzą-
du BMDA Baltic Management Development 
Association, zrzeszającej szkoły biznesu z Europy 
i z innych części świata. To bardzo aktywna i dy-
namiczna organizacja, mająca za cel łączenie środo-
wiska edukacyjnego ze środowiskiem bizneso-
wym. Pełnię także funkcję wiceprzewodniczące-
go EQUAL – European Quality Link, organizacji 
zrzeszającej największe światowe, regionalne i kra-
jowe stowarzyszenia edukacji menedżerskiej. Ce-
lem tej organizacji jest wyznaczanie standardów 
jakości programów edukacyjnych oraz wymiana 
najlepszych dostępnych na świecie praktyk w tym 
zakresie. W EQUAL reprezentuję Stowarzyszenie 
Edukacji Menedżerskiej FORUM, którego GFKM 
jest współzałożycielem i wieloletnim członkiem. 
Powołanie na funkcję prezesa SEM FORUM, zrze-
szającego polskie uczelnie ekonomiczne prowa-
dzące programy MBA, jest dla mnie wyjątkowych 
zaszczytem. SEM FORUM działa na rzecz podno-

szenia standardów jakości programów MBA ofe-
rowanych w Polsce oraz umiędzynarodowienia 
polskich szkół biznesu. Wielkim honorem było dla 
mnie powołanie na funkcję sekretarza generalne-
go ELEC European League of Economic 
Cooperation Sekcja Polska, organizacji funkcjonu-
jącej od 1946 roku, której celem jest wspieranie in-
tegracji europejskiej. 

Jak pan znajduje czas na działalność w tych 
organizacjach? Czy w ich władzach znajdu-
ją się także inne osoby z Polski? 

Aktywność w tych organizacjach jest rzeczywiś-
cie absorbująca. Proszę jednak zauważyć, że 
wszystkie one mają wspólny element – ich celem 
jest inspirowanie i wspieranie rozwoju. Ponieważ 
ten obszar jest zgodny z moją zawodową i osobi-
stą pasją, działalność tę uznaję za ważną i satysfak-
cjonującą. Szczególnie, że dostrzegam jej wpływ 
na podnoszenie standardów jakości edukacji me-
nedżerskiej w Polsce i w Europie, co przekłada się 
na korzyści dla jej beneficjentów - klientów indywi-
dualnych i firmowych. We władzach tych organi-
zacji nie ma niestety innych osób z Polski. Z jednej 
strony bycie reprezentantem naszego kraju to oczy-
wiście ogromne wyróżnienie, ale z drugiej strony 
sygnał, że nasze uczelnie i firmy szkoleniowe nie 
są wystarczająco zorientowane na obecność w śro-
dowisku międzynarodowym. Szkoda, bo większe 
otwarcie się na świat z pewnością byłoby korzyst-
ne dla firm szkoleniowych i uczelni, a przede 
wszystkim ich odbiorców. Cieszy mnie to, że 
GFKM, która przecież nie jest wielką uczelnią, jest 
reprezentowana w większej liczbie najważniej-
szych organizacji międzynarodowych, niż jakakol-
wiek inna szkoła biznesu w Europie.  

Z czego wynika tak wysoka pozycja GFKM? 
Powodów jest kilka. Po pierwsze, z wyjątkowego 
połączenia doświadczenia i wiedzy. GFKM jest jed-
nocześnie firmą szkoleniowo-doradczą i szkołą bi-
znesu. Naszą codziennością jest praca z firmami 
i dla firm. Spędzamy co najmniej tyle czasu w ha-
lach produkcyjnych, co w salach szkoleniowych. 
Podczas warsztatów wypracowujemy z menedże-
rami, dyrektorami HR, szefami produkcji, kierow-
nikami projektów czy handlowcami najlepsze roz-
wiązania dla ich organizacji. Realizujemy projekty 
doradcze we wszystkich obszarach zarządzania. 
Uczymy z życia, a nie z książek. Jednocześnie, jako 
jedyna nieakademicka szkoła biznesu w Polsce, pro-
wadzimy studia podyplomowe i programy 
Executive MBA, spełniające wyśrubowane standar-
dy. Połączenie praktycznego doświadczenia z no-
woczesną wiedzą i skutecznymi metodami nau-
czania daje unikalną synergię. Po drugie, szerokość 
oferty merytorycznej, obejmującej wszystkie klu-
czowe obszary zarządzania, pozwala klientom 
na korzystanie z wielu interesujących ich tematów, 
tworzenie rozbudowanych programów rozwojo-
wych oraz na realizowanie szkoleń dla wielu obsza-
rów biznesowych. Po trzecie, głębokość tej oferty, 
zawierającej krótkie i dłuższe szkolenia otwarte, stu-
dia podyplomowe, programy MBA, programy post-
MBA, oraz całe portfolio szkoleń firmowych, daje 

osobom indywidualnym i firmom możliwość ko-
rzystania z odpowiednich szkoleń w odpowiednim 
czasie i w odpowiedniej formule. Po czwarte, GFKM 
dysponuje całą gamą narzędzi rozwojowych: 
od szkoleń i programów rozwojowych, poprzez 
coaching i mentoring ekspercki, aż do konsultingu 
strategicznego. To pozwala na dobranie prawdzi-
wie szytych na miarę rozwiązań rozwojowych. Pią-
tym czynnikiem jest z pewnością dostęp do naj-
nowszej wiedzy menedżerskiej, który pozwala 
uczyć o najbardziej aktualnych rozwiązaniach bi-
znesowych i sygnalizować trendy rynkowe, zanim 
staną się powszechnie znane. I wreszcie, czynnik 
być może najważniejszy – w centrum naszej uwa-
gi zawsze znajduje się klient, odnoszone przez nie-
go konkretne korzyści i zadowolenie z jakości 
współpracy. Ta zasada jest bardzo mocno wpisana 
w nasze firmowe DNA. Wszystko to sprawia, że 
GFKM jest postrzegana jako marka gwarantująca 
wysoką jakość i niezawodnie spełniająca oczekiwa-
nia. To zaufanie znajduje także odzwierciedlenie 
w prestiżu, jakim cieszy się dyplom MBA GFKM. 
Pod względem liczby otwartych, branżowych i fir-
mowych programów MBA, GFKM jest obecnie naj-
większą szkołą biznesu w Europie. 

Jakich trendów w dziedzinie szkoleniowej 
możemy się spodziewać? 

Przewidywać można co najmniej trzy trendy od-
noszące się zarówno do firmowych, jak i indywi-
dualnych odbiorców usług szkoleniowych. Pierw-
szy związany jest z oczekiwaniem klientów, że 
wsparcie, jakie otrzymają, będzie wysoce specjali-
styczne – odnoszące się precyzyjnie do konkret-
nego problemu biznesowego, oraz zindywiduali-
zowane – unikalnie zaprojektowane i zrealizowa-
ne w celu jego rozwiązania. Po drugie, klienci ocze-
kiwać będą wygodnego dostępu do szkoleń – np. 
poprzez formułę on-line i mobile learning, oraz 
uczenia się wówczas, kiedy dana kompetencja jest 
potrzebna, a nie na zapas. Po trzecie, powszechna 
stanie się formuła long-life-learning, uczenia się 
przez całe życie, wymuszona przez dynamicznie 
zmieniające się potrzeby rynku pracy. Do tych 
trzech wyzwań jesteśmy dobrze przygotowani ze 
względu na bogatą i wszechstronną ofertę. Naj-
większym wyzwaniem dla wielu instytucji edu-
kacyjnych będzie natomiast zmiana pokoleniowa, 
która sprawi, że tradycyjny model nauczania opar-
ty na przekazywaniu wiedzy odejdzie do przesz-
łości. Wiedza ta jest powszechnie dostępna w za-
sobach internetowych, a młodzi ludzie nie uczą się 
już liniowo, lecz z chmury wielu kanałów absor-
bowania wiedzy i doświadczeń. To ogromne wyz-
wanie dla systemu edukacyjnego na świecie, z któ-
rego szkoły i uczelnie zaczęły sobie niedawno zda-
wać sprawę. My również jesteśmy świadomi po-
trzeby ciągłych zmian w formule nauczania, 
na szczęście od 30 lat stosujemy i rozwijamy ak-
tywne, atrakcyjne metody uczenia się. Przykładem 
może być metodyka myMBAexperience, która za-
pewnia wyspecjalizowane i zindywidualizowane 
doświadczanie procesu rozwojowego, obejmują-
cego analizę własnych predyspozycji menedżer-
skich i przywódczych, badanie oczekiwań środo-

jjj 
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30 lat kształcenia kadr kierowniczych
Strefa menedżera

wiska pracy, spotkania coachingowe, ścieżki spe-
cjalistyczne, wizyty studyjne w firmach, zagranicz-
ne sesje wyjazdowe, webinary, pracę w zespołach 
wirtualnych, zajęcia z wykorzystaniem wirtualnej 
rzeczywistości i wiele innych. 

Jakie jeszcze nowinki pojawiają się w ofer-
cie szkoleniowej? 

Nowością jest z pewnością metodyka Leadership 
Performance Pipeline – Poziomów Przywództwa, 
którą GFKM wprowadza na rynek polski. Na świe-
cie jest to podejście stosowane przez wiele najbar-
dziej znanych firm. U nas zaczynają stosować ją fir-
my szukające nowych możliwości podniesienia 
efektywności zarządzania. GFKM jest certyfiko-
wanym partnerem Leadership Pipeline Institute. 
LPP – Poziomy Przywództwa, to metodyka, która 
w sposób niezwykle skuteczny uruchamia i roz-
wija potężne zasoby przywództwa w organizacji. 
Zapewnia firmie właściwych liderów we właści-
wym miejscu i we właściwym czasie. Nową meto-
dyką, którą wprowadzamy do naszych szkoleń 
i programów MBA jest MindSonar©. Jest to narzę-
dzie dostarczające bogatej wiedzy na temat nasze-
go sposobu myślenia i pozwalające zwielokrotniać 
efektywność działania. 

Nadchodzi era przemysłu 4.0, sztuczna in-
teligencja, uczenie maszynowe. Czyli coraz 
więcej procesów bądź nawet decyzji będzie 
zapadać automatycznie. Dla szkoły bizne-
su wyzwaniem jest, aby nadążyć z metodo-
logią nauczania? 

Jest to z pewnością wyzwanie, ale także źródło no-
wych możliwości. Wyzwanie dlatego, że nie do koń-
ca potrafimy przewidzieć, jak świat nasz świat, 
w tym sfera biznesu, będzie wyglądał za kilka, kil-
kanaście lat. Bill Gates twierdził, że w ciągu 10 naj-
bliższych lat zarządzanie zmieni się bardziej niż 
w ciągu poprzedniego półwiecza. Opinię tę wygło-
sił kilkanaście lat temu i dzisiaj możemy stwierdzić, 
że miał rację. Jeśli porównamy dzisiejszą praktykę 
zarządzania z tą, która dominowała 15-20 lat temu, 
zauważymy, że zaszła w tym obszarze ogromna 
zmiana kulturowa i kompetencyjna. Możemy się 
spodziewać, że ten proces będzie postępował, szcze-
gólnie wraz z technicyzacją naszego życia i pracy. 
Co jednak interesujące, w zgodnej opinii ekspertów, 
uczestników konferencji GFKM dotyczącej Prze-
mysłu 4.0, pomimo rozwoju automatyzacji, robo-
tyzacji, sztucznej inteligencji, zastępowania zawo-
dów technologią, wzrośnie znaczenie relacji mię-
dzyludzkich i umiejętności interpersonalnych. In-
tensywny kontakt pracowników z technologią bę-
dzie wzmagał oczekiwania wobec lidera, jako kom-
petentnego fachowca, ale jednocześnie osoby kon-
taktu, empatii, zrozumienia. Osoby, która potrafi 
wykazać szacunek i zainteresowanie, wysłuchać, 
rozwiązać problem, zmotywować. Wyzwania wo-
bec managerów rosną, ale do tego chyba przez te 
kilkadziesiąt lat się przyzwyczailiśmy.  

Oczekiwania i wyzwania wobec menedże-
rów w ostatnich czasach są większe jeszcze 
z jednego powodu. Głosu opinii publicznej 

w sprawie klimatu oraz coraz większego 
znaczenia odpowiedzialności społecznej 
za swoje biznesowe czyny. W czasach nie-
ograniczonego dostępu do informacji, nie-
ograniczonych możliwości cenzury poczy-
nań firm przez społeczeństwo ten aspekt 
zarządzania nabiera znaczącej wagi. 

To naprawdę fundamentalna zmiana, której jeste-
śmy uczestnikami. Już kilkanaście lat temu moż-
na było przewidywać, że zagadnienia ekologii bę-
dą stopniowo nabierać znaczenia, podobnie jak 
kwestie etyczne. Tematy te poruszaliśmy już wów-
czas podczas naszych szkoleń. Dzisiaj problemy 
ekologiczne redefiniują rynek. Stało się oczywiste, 
że oczekujemy, iż produkty, z których korzystamy, 
czy firma w której pracujemy, nie tworzy zagrożeń 
dla środowiska. Również szeroko rozumiana od-
powiedzialność społeczna jest obecnie jednym 
z najważniejszych zjawisk oddziałujących 
na przedsiębiorstwa. Klienci chcą ufać organizacji, 
mieć przekonanie, że firma w której pracują lub 

z której produktów korzystają, działa w sposób 
etyczny, odpowiedzialny, transparentny. Że nie jest 
to funkcja marketingu, tylko sposób myślenia, 
mocno zakorzeniony w wartościach kadry kierow-
niczej i pracowników.  

Przed menedżerami ciekawe czasy. Zmien-
nych, które trzeba uwzględnić w rachun-
ku ekonomicznym, coraz więcej. Kiedyś 
koszty, przychody, renta z kapitału, amor-
tyzacja. Dzisiaj ochrona środowiska, ślad 
węglowy i jego kompensacja, społeczność 
lokalna, dobrostan krajów, gdzie działają 
podwykonawcy firmy. Można mnożyć, rów-
nanie rachunku ekonomicznego jest coraz 
bardziej rozbudowane. Rozumiem, że 
GFKM nie tylko obserwuje, jak na obecne 
dylematy odpowiedzą inni, tylko pracuje 
już z menedżerami nad sposobami ich roz-
wiązania? 

Sygnalizujemy możliwe trendy po to, aby decyden-
ci byli przygotowani na różne scenariusze. Obecna 
rzeczywistość biznesowa jest złożona i zmienna. 
Należy zatem posiadać wiedzę o wielu zjawiskach 
i trendach. Wiele z nich będzie zapewne posiadało 
niewielkie oddziaływanie. Na przykład ciekawa 
w kontekście odpowiedzialności społecznej jest dy-
skusja dotycząca tzw. teorii agencji, leżącej u pod-
staw współczesnej gospodarki. Polega ona na uzna-
niu, że najważniejszym beneficjentami działalnoś-

ci danej organizacji są jej właściciele, akcjonariusze. 
Zarząd jest wynajętym zespołem, którego zada-
niem jest maksymalizacja zysków finansowych 
właścicieli. Jest to zasada o tyle słuszna, że kapitał 
udziałowców zainwestowany w firmę, umożliwia 
jej funkcjonowanie i rozwój. Z drugiej jednak stro-
ny sprawia ona, że decyzje podejmowane przez za-
rządy i akcjonariuszy są często krótkoterminowe, 
koniunkturalne, nastawione na szybki zwrot z in-
westycji, a w konsekwencji potencjalnie niekorzyst-
ne dla przetrwania i długofalowego rozwoju firmy. 
Podejście to jest zatem coraz częściej kwestiono-
wane, eksponowana jest natomiast odpowiedzial-
ność biznesu za zróżnicowanych beneficjentów – 
pracowników, kooperantów, społeczności lokalne, 
gospodarkę regionu i kraju. Rolą zarządu w takim 
ujęciu jest zapewnienie perspektywiczności i zrów-
noważonego rozwoju organizacji z pożytkiem dla 
właścicieli, ale także pozostałych beneficjentów. 
Możemy przewidywać, że w przyszłych latach 
wprowadzane będą regulacje prawne i rozwijane 
modele biznesowe zmierzające do równoważenia 
interesów wszystkich interesariuszy. 

W kontekście zmian i rozwoju, jakie są pla-
ny GFKM na rok, w który obchodzi ona 30-
lecie działalności? 

Naszym głównym zadaniem jest ugruntowanie 
opinii o GFKM jako organizacji oferującej klien-
tom usługi rozwojowe o unikalnej wartości. Wpro-
wadzimy do oferty nowe programy, takie jak Aka-
demia HR, Zaawansowane Zarządzanie Finansa-
mi, Zaawansowane Zarządzanie Projektami. Prze-
widujemy kontynuację programów w metodyce 
Leadership Performance Pipeline dla największych 
klientów korporacyjnych. Prowadzimy rozmowy 
z Copenhagen Business School i Porto Business 
School o wspólnym programie w zakresie zarzą-
dzania w branży morskiej. Kontynuujemy rozmo-
wy z naszymi partnerami zagranicznymi na temat 
wspólnego Europejskiego Program MBA. Być mo-
że zaoferujemy szkolenie w szesnastym już kraju 
europejskim. Słuchacze Programu MBA będą mo-
gli korzystać z dodatkowych zajęć za granicą, obok 
Holandii, Portugalii, Czech, Ukrainy i Rosji, będzie 
to zapewne Wielka Brytania i Finlandia. Będziemy 
kontynuować przygotowania do kolejnych akre-
dytacji międzynarodowych. Realizować będziemy 
szereg aktywności pro bono: cieszącą się ogrom-
nym powodzeniem Akademię Młodego Lidera, cy-
kliczne konferencje, w tym coroczną GFKM 
Leadership Conference, tym razem poświęconą 
kwestiom klimatu i zrównoważonego rozwoju, bę-
dziemy zapraszać naszych absolwentów i zainte-
resowane osoby na comiesięczne spotkania tema-
tyczne, eksperci GFKM wystąpią na wielu konfe-
rencjach i seminariach, będziemy partnerem 
i sponsorem wielu wydarzeń w obszarze zarządza-
nia i biznesu. Naszą misją jest inspirowanie i wspie-
ranie rozwoju. Aby ją realizować, musimy także szu-
kać ciągłych inspiracji i być zorientowanym na cią-
gły rozwój. Ciekawych i wartościowych tematów 
z pewnością nie zabraknie.  
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl

Jako jedyna nieakademicka 
szkoła biznesu w Polsce 
prowadzimy studia pody-
plomowe i programy 
Executive MBA
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XCOVER PRO

WZMOCNIONY 
SMARTFON       
DLA BIZNESU

Samsung wprowa-
dza na rynek nowy, 
wzmocniony smartfon 
Galaxy XCover Pro. 
Urządzenie zaprojek-
towane zostało z my-
ślą o wymagającym 
środowisku bizneso-
wym. Smartfon speł-
nia wymogi normy 
IP68 w zakresie wo-
do- i pyłoszczelności, 
jest odporny na upad-
ki z wysokości do 1,5 
m, ma też certyfikat 
MIL-STD 810G po t-
wierdzający odpor-
ność na ekstremalne 
warunki atmosferycz-
ne. Funkcja „walkie- 
talkie” działa w Micro-
soft Teams. 6,3-calo-
wy ekran ma propor-
cje 20:9. Procesor to 
Exynos 9611, pamięć: 
64 GB (plus karta 
microSD) i 4 GB RAM. 
Jest podwójny aparat 
główny - 25 MP i 8 MP 
(przedni - 13 MP), wy-
mienny akumulator 
ma 4050 mAh.
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PLAYSTATION

DODATEK DLA 
DUALSHOCKA 4

W lutym do  
sprzedaży wejdzie 
DualShock 4 Back 
Button Attachment. 
To specjalna nasadka 
do kontrolera. Do  
dwóch przycisków 
można przypisać     
16 różnych działań, 
urządzenie pamięta 
trzy profile.

CZUJNIK SpO2 AKTYWOWANY

JEST NOWA FUNKCJA 
W ZEGARKACH FITBIT

Amerykański Fitbit wprowadził do sprzedaży 
swój pierwszy smartwatch w 2017 roku. Fitbit 
Ionic został wówczas wyposażony w czujnik 
Sp02, czyli pulsoksymetr, który służy do niein-
wazyjnego określania stopnia nasycenia hemo-
globiny tlenem. Pomiar saturacji krwi pomaga 
między innymi osobom z chorobami układu 
oddechowego, nadciśnieniem czy cukrzycą. 
Podobne czujniki otrzymały zegarki serii Versa 
(Versa, Versa Lite, Versa 2) oraz opaska fitness - 
Charge 3. Nieaktywny dotąd czujnik zaczął dzia-
łać i w styczniu pierwsi użytkownicy mogli już 
sprawdzać w aplikacji Fitbit swoje wyniki.

PERYFERIA

DYSKI DLA 
GRACZY 
OD SEAGATE

Seagate Technolo-
gy ma nowe dyski 
zewnętrzne dla gra-
czy. FireCuda SSD 
oraz BarraCuda Fast 
SSD mają zapewniać 
jak najlepszą wydaj-
ność tym, którzy czę-
sto podróżują. Oferują 
pojemność 500 GB,  
1 TB i 2 TB. Dysk Fire-
Cuda ma interfejs 
SuperSpeed USB 20 
Gb/s, zapewniający 
szybkość odczytu 
do 2000 MB/s.

AKCESORIA VR

LOGITECH 
I RYSIK 3D

Logitech wprowa-
dza na rynek rysik 3D 
dla zestawów wirtual-
nej rzeczywistości. VR 
Ink Pilot Edition, który  
- jako forma kontrole-
ra - współpracuje 
z goglami VR i z narzę-
dziami zorientowany-
mi na sztukę czy pro-
jektowanie. 

ŁĄCZNOŚĆ NOWEJ GENERACJI

RYNEK URZĄDZEŃ Z 5G 
ROZWIJA SIĘ SZYBKO

Zgodnie z prognozami IHS Markit - firmy zaj-
mującej się analizą rynkowych danych, do 2023 
roku około jedna czwarta telefonów komórko-
wych będzie mieć wbudowaną łączność 5G. 
W raporcie odnotowano, że do października 
2019 roku 50 operatorów wdrożyło zgodne 
z 3GPP komercyjne usługi 5G na 27 rynkach. 
Ponadto w sieci 5G zainwestowało 328 operato-
rów na 109 rynkach. 

Czołowi producenci już chwalą się dobrą 
sprzedażą smartfonów 5G. W grudniu 2019 r. 
globalna sprzedaż smartfonów Huawei z 5G 
przekroczyła 6,9 mln sztuk. Zaczęło się od wpro-
wadzenia na rynek Mate 20 X 5G, potem 
do sprzedaży trafiły Mate 30 5G, Mate 30 Pro 
5G, Mate 30 RS Porsche Design, składany Mate 
X 5G, a potem także Nova 6 5G. Z kolei Samsung 
w 2019 roku sprzedał na świecie ponad 6,7 milio-
na smartfonów Galaxy 5G. Na rynek trafiły 
modele Galaxy S10 5G, Note10 5G i Note10 + 5G, 
A90 5G i Galaxy Fold 5G. Już w 2020 roku urzą-
dzenia 5G mają stanowić 18 proc. sprzedaży 
wszystkich smartfonów na świecie.  

Grzegorz Lisiecki

HUAWEI STAWIA NA SWÓJ EKOSYSTEM

MATE 30 PRO W POLSCE. 
BEZ USŁUG GOOGLE

Huawei Mate 30 Pro jest już dostępny w Pol-
sce w stałej sprzedaży, w cenie 4299 zł. Smart-
fon - wskutek wojny handlowej USA z Chinami - 
pozbawiony został usług Google. Urządzenie 
działa w ekosystemie opartym na usługach Hua-
wei Mobile Services, m.in. z Chmurą Huawei, 
Motywami, Przeglądarką i sklepem z aplikacjami 
AppGallery oraz, technologicznie, na HMS Core.
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Choć w teorii 
CSR nie ma 
charakteru 

działań 
wizerunko- 

wych, 
w praktyce 
wpływa on 

znacząco 
na sposób 

postrzegania 
firmy 

CSR 
ROŚNIE 
W SIŁĘ
Tekst: Mateusz Tkarski

CSR (Corporate Social Responsibility) – czyli społeczna odpo-
wiedzialność biznesu - to jedno z pojęć, które zrobiły w ostat-
nich latach dużą karierę.  Co właściwie kryje się za tym termi-
nem? W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza on wdrażanie 
strategii biznesowej uwzględniającej interes publiczny, w tym 
wsparcie lokalnych społeczności czy ochronę środowiska. 
W bardziej powszechnym rozumieniu ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu łączy się natomiast zaangażowanie firm 
m.in. w dobroczynność, akcje proekologiczne, pomoc dla spo-
łeczności lokalnych, edukację czy wolontariat. 

Dobry wizerunek zaangażowania 
Choć w teorii CSR nie ma charakteru działań 

wizerunkowych, w praktyce wpływa on znacząco na sposób 
postrzegania firmy. Według ustaleń Pracuj.pl aż 3 na 4 bada-
nych Polaków uważa społeczną odpowiedzialność biznesu 
za pozytywne zjawisko, co czwarty odnosi się do niego obojęt-
nie, a tylko 2 proc.- negatywnie. 

- Działania CSR są zauważane przez potencjalnych pracow-
ników, szczególnie z generacji Z i Y. To oni najczęściej chcą pra-
cować dla firm akcentujących swoje zaangażowanie w dzia-
łania prospołeczne czy redukujące negatywny wpływ na śro-
dowisko. CSR to szansa na przyciągnięcie talentów, które ce-
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Polacy chętniej aplikują o pracę do firm, które angażują się w działania CSR. 
Klienci chętnie korzystają z usług czy produktów takich firm. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu to ważny czynnik decyzyjności w biznesie, nawet 
być albo nie być, już nie tylko wizerunkowy plus FOT. 123RF



 FIRMY Z SEK-
TORA MŚP 

ODDZIAŁUJĄ 
NA OTOCZENIE 
W MNIEJSZYM 
STOPNIU, NIŻ 

BY MOGŁY. NIE 
ZAWSZE MAJĄ 
NA TO FUNDU-
SZE, BRAKUJE 

IM TEŻ FUNDA-
MENTALNEJ 

WIEDZY O CSR. 
WYRAŹNIE 

POTRZEBUJĄ 
WSPARCIA

nią te same wartości i utożsamiają się z DNA marki. Z drugiej 
strony CSR, niespójny z profilem działalności firmy, może przy-
nieść pracodawcy poważne problemy wizerunkowe. Dlatego 
tego typu inicjatywy trzeba podejmować rozważnie i przy za-
chowaniu zgodności z szerszą strategią – mówi Konstancja 
Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Mana-
ger w Grupie Pracuj. 

Badania Pracuj.pl pokazują, że zaangażowanie firmy w CSR 
jest dla wielu kandydatów istotnym atutem. Aż 58 proc. re-
spondentów uważa, że biorąc udział w rekrutacji, chętniej pod-
jęliby pracę w firmie, która jest zaangażowana w CSR. Jeszcze 
więcej, bo 59 proc. deklaruje to w wypadku firm, które dają 
możliwość wsparcia tych działań swoim pracownikom. 

Firma wyznająca CSR, czyli duża? 
Firma jak wiadomo powoływana jest do zarabiania pienię-

dzy dla właścicieli. Musi być zyskowna, ale nie za wszelką ce-
nę. Kilka kryzysów wywołanych m.in. przez nieetyczne dzia-
łania wielkich korporacji uzmysłowiły, że biznes musi zacząć 
 kierować się wartościami nie tylko stricte ekonomicznymi, 
ale także społecznymi.  

Jak pokazuje badanie Pracuj.pl, Polacy z zaangażowaniem 
w CSR najczęściej łączą firmy działające na większą skalę oraz 
pochodzące z zagranicy. Co ciekawe, ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu zdecydowanie częściej kojarzeni są pry-
watni, a nie państwowi pracodawcy. 

To pokrywa się z innymi badaniami, analizującymi spo-
łeczną odpowiedzialność w małym i średnim biznesie. 

- Firmy z sektora MŚP oddziałują na otoczenie w mniej-
szym stopniu, niż by mogły. Nie zawsze mają na to fundusze, 
brakuje im też fundamentalnej wiedzy o CSR. Wyraźnie po-
trzebują wsparcia – zarówno finansowego, jak i wiedzy o CSR, 
know-how podmiotów z innych segmentów rynku, innych 
krajów, ale i z własnego podwórka: doświadczeń większych 
firm w przestrzeni lokalnej. Takich jak nasza. Dlatego w ra-
mach naszego najświeższego projektu CSR – Klubu Młodego 
Przedsiębiorcy, z jednej strony chcemy wesprzeć młode oso-
by w wejściu na rynek pracy, z drugiej mniejsze firmy, które 
do tej pory nie miały do czynienia z działaniami 
odpowiedzialnościowymi, a chcą je realizować – uważa  Ra-
dosław Woźniak, prezes zarządu EFL. 

Polskie firmy z sektora MŚP, które chcą angażować się 
w działania CSR, z jednej strony obawiają się barier, z drugiej 
widzą wymierne korzyści z ich realizacji. Podium trudności, 
jakie napotykają, tworzą brak wiedzy (71 proc.), środków fi-
nansowych (69 proc.) i czasu (50 proc.). Tym, co zachęca przed-
siębiorców do podejmowania aktywności CSR, są poprawa 
lub budowanie ciepłego wizerunku firmy (73 proc.) oraz zwięk-
szanie rozpoznawalności marki (72 proc.). Natomiast najistot-
niejszym ułatwieniem, które mogłoby dodatkowo skłonić 
do podjęcia działań CSR, dla ponad połowy firm byłoby pozy-
skanie zewnętrznego finansowania (57 proc.). Takie są wnio-
ski z raportu EFL „CSR w MŚP. Pod lupą”. 

Dla ponad połowy firm z sektora MŚP, najistotniejszym uła-
twieniem, które mogłoby dodatkowo skłonić przedsiębior-
ców do podjęcia lub poszerzenia aktywności CSR, byłoby po-
zyskanie zewnętrznego finansowania (57 proc.). Pozostałe 
czynniki, zakładające kooperację z innymi przedsiębiorstwa-
mi i wzajemne wspieranie się w podejmowanych aktywnoś-
ciach, okazały się równie istotne, bo zwracało na nie uwagę 
blisko 50 proc. badanych. 

- Wymiana doświadczeń wskazywana jest jako jedno 
z ważnych sposobów pozyskiwania wiedzy i czynnik rozwo-
ju CSR. Widać więc, że najlepsze, co można uczynić, aby uła-
twić polskim firmom średniej wielkości działania CSR, jest 

umożliwienie dzielenia się wiedzą, sieciowanie firm nim za-
interesowanych, nawet jeśli go jeszcze nie praktykują.  EFL ja-
ko „specjalista od MŚP”, jest winien małym i średnim przedsię-
biorcom tę wiedzę, do której podmiotom mniejszym, działa-
jącym lokalnie, bez powiązań transgranicznych – dotrzeć jest 
na pewno trudniej – mówi prezes zarządu EFL. 

Czy CSR to nadal tylko marketing? 
W początkach CSR to były raczej niewielkie przedsięwzię-

cia i incjatywy, nakierowane na wizerunkowy wydźwięk lub 
krótkofalowy efekt marketingowy. Z czasem jednak coraz trud-
niej jest zadowolić coraz bardziej wymagającą opinię publicz-
ną i coraz bardziej wymagające nastawienie pracowników.  
CSR to dzisiaj znaczący aspekt zarządzania uwzględniany 
w strategiach, programach nauczania menedżerskiego. 

Z raportu EFL wynika, że 2 na 3 firmy są zachęcone do  
CSR-u, gdyż w ten sposób mogą pomóc potrzebującym i słab-
szym osobom (65 proc.).  Więcej niż połowa robi to z troski 
o środowisko (61 proc.) lub o pracowników (58 proc.). Z dru-
giej strony główną zachętą do podejmowania aktywności z za-
kresu CSR w zapytanych przedsiębiorstwach byłoby dążenie 
do poprawy lub budowania ciepłego wizerunki firmy (73 proc.) 
oraz zwiększanie rozpoznawalności marki (72 proc.). Najczęś-
ciej deklarowane zachęty skłaniające firmy do angażowania 
się w CSR są związane z komunikacją i promocją marki, mi-
mo że kwestie marketingu czy PR były jednymi z rzadszych 
wskazań respondentów pytanych o skojarzenia z CSR. Poka-
zuje to, że w świadomości przedsiębiorców znaczenie CSR 
wykracza poza działania marketingowe. 

W ramach projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej 
w Polsce. Biznesie, co dalej?” ośrodek THINKTANK wspólnie 
z Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje ranking pro-
jektów społecznych biznesu, które miały największą wartość 
dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W rankingu znajdą 
się w odrębnych kategoriach projekty ogólnopolskie oraz lo-
kalne. 

Jak rozumieją CSR,                                                           
jak na nią odpowiadają? 
Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa jest jednym 

z filarów jego społecznej odpowiedzialności. Ma potwierdzać, 
że firma czuje się zbiorowym obywatelem swojej społecznoś-
ci, że jest wrażliwa na jej potrzeby i podejmuje konkretny wy-
siłek, by wspomóc rozwiązanie jej problemów. Czasami jest 
to samo wsparcie finansowe, ale coraz częściej towarzyszy mu 
pomoc pracowników wolontariuszy. 

W ramach projektu „30-lecie gospodarki wolnorynkowej 
w Polsce. Biznesie, co dalej?” ośrodek ThinkTank wspólnie 
z Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizował ranking pro-
jektów społecznych biznesu, które miały największą wartość 
dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W rankingu znaj-
dą się w odrębnych kategoriach projekty ogólnopolskie oraz 
lokalne.  

Przegląd nominowanych praktyk wskazuje, że skala spo-
łecznego zaangażowania przedsiębiorstw w Polsce stale roś-
nie. Motywacja dla tej działalności w minionym 30-leciu ule-
gała zmianie, tak jak zresztą postrzeganie przez firmy istoty 
swojej odpowiedzialności społecznej. Na początku transfor-
macji była ona rozumiana jako tworzenie miejsc pracy, prze-
strzeganie prawa i filantropijne dzielenie się zyskiem z najbar-
dziej potrzebującymi. Z czasem, wraz z pojawieniem się idei 
CSR, narasta zrozumienie, że tworzenie miejsc pracy to za ma-
ło, a filantropia może zamienić się we współudział w diagno-
zowaniu i rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych. 
Ranking 30x30 pokazuje, że zarówno duży biznes, 

Biznes społecznie odpowiedzialny
Temat wydania
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EcoMode w Dynatrace 
Firma Dynatrace z Gdańska uruchomiła w ub. 
roku nowy, ekologiczny projekt. Lider branży Sof-
tware Inteligence tym razem skierowała przekaz 
do swoich pracowników, wprowadzając program 
EcoMode.  
 
W ramach niego firma refunduje „ekologiczny dojazd” 
do pracy – środek transportu dowolny, byle nie był to 
samochód. - Mamy to szczęście, że mieszkamy w Gdań-
sku, jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Żyje 
się tutaj dobrze, co widać w kolejnych rankingach i plebi-

scytach, ale nie oznacza to, że możemy spoczywać 
na laurach. Środowisku biznesowemu powinno szczegól-
nie zależeć na utrzymaniu wysokiej jakości życia w mieś-
cie, także pod kątem środowiska. Założenie EcoMode 
jest bardzo proste. Koleją miejską, tramwajem, piechotą, 
biegiem, rowerem czy na hulajnodze – nieważne jak, byle 
niskoemisyjnie dotrzeć do biura, a my zrefundujemy 
koszt – wyjaśniła Anna Brzezińska, Head of HR Gdańsk. 
Samochód passé 
Nadrzędnym celem EcoMode jest zachęcanie pracowni-
ków do zrezygnowania z codziennych dojazdów do pracy 
samochodem. 

Biznes społecznie odpowiedzialny
Temat wydania

jak i małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski, podejmu-
ją wiele wartościowych inicjatyw adresowanych do różnych 
grup społecznych, od przedszkolaków po seniorów, od spor-
towców po osoby z niepełnosprawnościami czy grupy zagro-
żone wykluczeniem. Z corocznych raportów FOB wynika tak-
że, że zaangażowanie społeczne jest najczęstszą aktywnością 
CSR-ową w firmach w Polsce. 

Jakie inicjatywy pomorskich firm można znaleźć w ran-
kingu?  ERGO Hestia od 2000 r. jest głównym i tytularnym 
sponsorem Sopockiego Klubu Żeglarskiego ERGO Hestia So-
pot. Żeglarstwo jest istotnym elementem życia lokalnej spo-
łeczności, dlatego wsparcie trójmiejskiej młodzieży i sportow-
ców wpisuje się w działania z zakresu odpowiedzialności spo-
łecznej firmy. Efektem tej współpracy jest wychowanie wielu 
medalistów żeglarskich mistrzostw Polski, Europy i świata 
oraz utytułowanych olimpijczyków. Do 2018 r. SKŻ zorgani-
zował 18 imprez międzynarodowych, a zawodnicy klubu zdo-
byli 33 medale mistrzostw Polski, Europy i świata, 8 razy star-
towali w Igrzyskach Olimpijskich. 

W Program edukacji morskiej zaangażowana jest Grupa 
Lotos. Główną ideą programu jest edukacja młodych gdań-
szczan na temat morskiej historii miasta, ekologii i ochrony 

Bałtyku oraz zapoznanie ich z żeglarstwem. Każdego roku 
wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów od-
bywają bezpłatne kilkugodzinne edukacyjne rejsy po Kanale 
Portowym i Zatoce Gdańskiej. W ramach programu realizowa-
ny jest też konkurs o tematyce ekologicznej. W 2011 r. został 
przeprowadzony pod hasłem „Bałtyk pod ochroną” i był skie-
rowany do szkół gimnazjalnych w całym województwie po-
morskim. 

 Polpharma wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Me-
dycznym powołała nowy kierunek studiów II stopnia o spe-
cjalności Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Studia 
oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne. Celem 
kształcenia na nowym kierunku jest jak najlepsze przygoto-
wanie absolwentów do praktycznych zadań w przemyśle far-
maceutycznym. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym, na Wydziale Farmacji. Na-
tomiast przedmioty praktyczne, których program był współ-
tworzony przez Polpharmę, wykładane są na uczelni przez 24 
ekspertów z firmy.  Studenci odbywają 9-tygodniowy staż 
w zakładach produkcyjnych i laboratoriach Polpharmy. 
Mateusz Tkarski 
redakacja@prasa.gda.pl
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Świat coraz głośniej 
domaga się zmian i ogra-
niczenia nadmiernej kon-
sumpcji dóbr i surowców 
szkodliwej dla środowi-
ska naturalnego

FOT. ADAM JANKOWSKI



Biznes społecznie odpowiedzialny 
Temat wydania

BIZNES 
DOMYKA 
OBIEG 
ZASOBÓW

TEKST: MATEUSZ TKARSKI

P
rzyczyna w dążeniu do Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego jest prozaiczna. 
Ziemia nie ma tylu zasobów, aby za-
spokoić rosnącą w tempie geome-
trycznym populację oraz gospodarkę, 
która potrzebuje coraz więcej zaso-
bów do funkcjonowania. Jeszcze 
do niedawna przemysł, usługi  szero-
kim strumieniem  czerpały dobra na-

szej planety, nie zważając na skutki ich przerabia-
nia na produkty. 

Liczba ludności przez ostatnie pół wieku wzro-
sła dwukrotnie: z 3,7 mld do 7,6 mld. Powoduje to, 
że zużycie surowców naturalnych wzrasta nie-
współmiernie do możliwości regeneracyjnych Zie-
mi. Konsumujemy 1,6 razy więcej zasobów, niż poz-
walają na to możliwości regeneracyjne Ziemi. Co 
więcej, gdyby cała populacja Ziemi żyła na tym sa-
mym poziomie co kraje o wysokich dochodach, to 
konsumowalibyśmy blisko 4 razy więcej zasobów 
naturalnych, niż jest dostępnych! Świat stanął 
na rozdrożu.  

Jest kierunkowskaz 
Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja, 
która zakłada minimalizację wykorzystania surow-
ców przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzy-
stania odpadów. Celem jest przejście do gospodar-
ki cyrkularnej, charakteryzującej się 
innowacyjnością i wysoką efektywnością, niskim 
stopniem emisji i skalą produkcji odpadów. W ten 
sposób zarówno biznes, jak i konsumenci 
kontrybuują do realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ogłoszonych przez ONZ w 2015 r. Zwłasz-
cza Celu 12. „Odpowiedzialna konsumpcja i produk-
cja”, a także m.in. Celu 9 „Innowacyjność, przemysł, 
infrastruktura” czy Celu 13. „Działania w dziedzinie 
klimatu”. 

– Gospodarka o obiegu zamkniętym to dla pol-
skich firm wielkie wyzwanie, które wymaga cał-
kiem nowego, innowacyjnego podejścia oraz 
współpracy międzysektorowej. Jeżeli jednak nam 
jako społeczeństwu i światu nie uda się zerwać 
z modelem wzrostu, opartym na nieograniczonej 
konsumpcji, stałym wzroście sprzedaży produk-
tów bez refleksji nad całościowym rachunkiem eko-
nomicznym, środowiskowym i społecznym – to nie 
wykorzystamy potencjału gospodarki opartej na sy-

stemie cyrkularnym – uważa Marzena Strzelczak, 
dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 

Przed firmami wielkie wyzwanie, wsparte jed-
nak rosnącą świadomością społeczną i zgodą na no-
we zasady gospodarowania, oparte 
na współdzieleniu. Pokazują to wyniki badania 
„Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, 
przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia oraz 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

- To bardzo dobra wiadomość, jeśli przypomni-
my, że jedynie 9 proc. gospodarki światowej reali-
zuje założenia modelu zamkniętego (GOZ), kluczo-
wego dla zrównoważonego rozwoju. Polacy prze-
ciwdziałają marnotrawstwu, korzystają z wypoży-
czalni i oddają niepotrzebne przedmioty. Równo-
cześnie, 70 proc.  ankietowanych odpowiedzial-
ność za recykling produktów przypisuje głównie 
producentom, a tylko co trzeci ma poczucie wpły-
wu decyzji zakupowych na środowisko. Natomiast 
zdecydowana większość ankietowanych deklaru-
je, że jeżeli uda się wprowadzić produkty ekologicz-
ne w porównywalnej cenie, będzie je nabywać. Kon-
sumenci są więc otwarci na zmianę modeli bizne-
sowych w kierunku lepszego wykorzystania zaso-
bów oraz redefiniowania produktów i usług - oce-
nia Marzena Strzelczak. - Ich upowszechnienie 
w dużej mierze  zależy jednak od strate-

Gospodarka Obiegu 
Zamkniętego staje się 
celem wielu firm, nawet 
krajów. Na razie do jego 
osiągnięcia daleka 
droga, dlatego możemy 
mówić o domykaniu 
obiegu. Kiedy i czy uda 
się go domknąć? 
 Całkowicie może nigdy, 
ale minimalizacja 
zużycia i recyrkulacja 
surowców jest 
koniecznością
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LPP jako jedna z pierwszych firm wdraża strategię ograniczenia do minimum 
korzystania z materiałów, których nie da się ponownie wykorzystać
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gii firm, np. tego, jak będą pozycjonowane. 
To wskazówka dla biznesu, coraz bardziej świado-
mego swego wpływu i odpowiedzialności za oto-
czenie. Innowacjom produktowym musi towarzy-
szyć mocna edukacja i komunikacja, dzięki którym 
rynek ich nabywców będzie się poszerzał. 

Czy jest się o co bić? 
Świat stoi przed koniecznością znalezienia rozwią-
zania, które pogodzi rosnące potrzeby ludzi z do-
stępnymi zasobami środowiska. Czy gospodarka 
o obiegu zamkniętym może być tym rozwiąza-
niem? Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte 
„Zamknięty obieg – otwarte możliwości” z grudnia 
2018 roku, gospodarka odpadami i zarządzanie su-
rowcami są w Polsce nieefektywne. Wyliczenia 
Deloitte pokazują, że nawet minimalna zmiana 
w polskiej gospodarce - 1 procent oszczędności kosz-
tów materiałów i energii - może przynieść wzrost 
PKB  o 19,5 miliarda złotych w skali roku. Aby uwol-
nić ten potencjał, potrzebne jest współdziałanie 
w szerokim gronie podmiotów zarówno z sektora 
publicznego, jak i prywatnego. 

 Bank Światowy ocenia, że w wyniku wzrostu 
liczebności populacji oraz urbanizacji odpady ko-
munalne generowane globalnie osiągną 3,4 mld 
ton w 2050 roku, co oznacza aż 70-procentowy 
wzrost w porównaniu do 2 mld ton wygenerowa-
nych w 2016 roku.  – Co istotne, są one źle zagospo-
darowane, co prowadzi do utraty wartości w gospo-
darce i stwarza ryzyko środowiskowe. Szacunki ryn-
kowe pokazują, że w wyniku nieefektywnego wy-
korzystania opakowań z tworzyw sztucznych aż 
95 proc. ich wartości jest tracona w gospodarce – 
mówiła w raporcie  Julia Patorska, Starszy Mene-
dżer, Lider zespołu analiz ekonomicznych Deloitte. 

W gospodarce o obiegu zamkniętym wartość 
produktów i materiałów jest utrzymywana jak naj-
dłużej, a ilość odpadów, podobnie jak wykorzysta-
nie zasobów, jest ograniczana do minimum. 
Po osiągnięciu przez dany produkt końca przydat-
ności do użycia, zasoby pozostają w obrębie gospo-
darki, tak by móc je ponownie wykorzystywać.  

Raport Deloitte wskazuje na to, że Polsce wciąż 
daleko do modelu gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Jeżeli chodzi o zużycie surowców (biomasa, 
rudy metali, niemetaliczne minerały i paliwa kopal-
ne) zajmujemy trzecie miejsce w UE, zaraz za Niem-
cami i Francją. Jednocześnie wysokie zużycie w Pol-
sce przekłada się na słabą wydajność materiałową. 
W tym obszarze na przykład Czechy i Słowacja osią-
gają dwa razy lepsze rezultaty. 

Co Polsce dałoby wprowadzenie GOZ? Między 
innymi redukcję zanieczyszczeń i większą efektyw-
ność energetyczną. Redukcja o 1 proc. zużycia ma-
teriałów i energii we wszystkich sektorach daje moż-
liwość uzyskania wartości dodanej dla gospodarki 
na poziomie 19,5 miliarda złotych. 

Zrównoważona gospodarka 
wymaga inwestycji 

2-4 mld zł będą musiały przeznaczyć firmy z bran-
ży opakowań na dostosowanie się do zmian regu-
lacyjnych związanych z promowaniem gospodar-
ki obiegu zamkniętego, szacują analitycy Santander 
Bank Polska i SpotData. Wg ich raportu, łącznie roz-
wój branży do 2025 r. będzie wymagał inwestycji 
na poziomie ok. 20-25 mld zł. 

Unia Europejska zmierza do ograniczenia gene-
rowania odpadów oraz maksymalizacji odzysku 
materiałów w europejskich gospodarkach i wdra-
ża w tym celu konkretne wytyczne i przepisy. Naj-

mocniej zmiany odczują producenci towarów pla-
stikowych i jednorazowego użytku. 

- Można powiedzieć, że strategicznym wyzwa-
niem dla branży opakowań jest to, by przekonać za-
równo regulatorów, jak i konsumentów, że ograni-
czanie zużycia plastiku powinno mieć miejsce tyl-
ko w skrajnych przypadkach. Przy czym najważ-
niejszym instrumentem zwiększającym środowi-
skową przyjazność opakowań powinno być rozwi-
janie efektywnego rynku gospodarowania odpa-
dami i ich ponownego wykorzystania. A do tego 
oczywiście niezbędne są zmiany i inwestycje – pod-
kreśla Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora pro-
dukcji przemysłowej Santander Bank Polska. 

Kierunek, w jakim będzie zmierzać gospodar-
ka, pokazuje New Plastics Economy Global 
Commitment.  To międzynarodowe porozumie, 
którego celem jest całkowita eliminacja plastiko-
wych odpadów niepodlegających obiegowi zam-
kniętemu.  Gdańskie LPP jako pierwszy polski pro-
ducent odzieży przystąpił do inicjatywy i  zobowią-
zał się do roku 2025 do wykorzystywania plastiko-
wych opakowań spełniających jedno z kryteriów: 
w 100 proc. nadających się do ponownego użycia, 
poddających się recyklingowi lub kompostowaniu. 

- Przystąpienie do globalnego porozumienia 
na rzecz racjonalnego zarządzania plastikiem i eli-
minacji odpadów plastikowych oznacza podjęcie 
radykalnych działań w stosunkowo krótkim czasie. 
Jednocześnie to sygnał nadchodzących zmian we 
wszystkich markach LPP. Nowe zobowiązania 
względem ochrony środowiska staną się funda-
mentem naszej strategii rozwoju na najbliższe lata 
– zapowiada Marek Piechocki, prezes LPP. 
Mateusz Tkarski 
redakcja@prasa.gda.pl
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Wypoczynek w atrakcyjnym miej-
scu na dowolnym kontynencie 
jako przejaw zamożności  zyskuje 
coraz więcej zwolenników
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J
ak co roku krajowy rynek dóbr luksu-
sowych analizują eksperci firmy dorad-
czej KPMG. Z raportu z końca ub. roku 
wynika, że największym segmentem 
stanowiącym niemal 2/3 rynku dóbr 
luksusowych w Polsce pozostają samo-
chody luksusowe i premium, a jedną 
z najszybciej rozwijających się gałęzi 
tego rynku są usługi hotelarskie i SPA. 

Do 2024 roku segment ten może wzrosnąć na-
wet o blisko 60 proc. – wynika z 10. edycji rapor-
tu KPMG poświęconego rynkowi dóbr luksuso-
wych w Polsce. 

Dobra sytuacja gospodarcza, niskie bezrobo-
cie i dynamicznie rosnące płace przekładają się 
na systematycznie rosnącą liczbę zamożnych 
oraz bogatych Polaków. W 2018 roku liczba do-
brze zarabiających Polaków, czyli o miesięcznych 
zarobkach przekraczających 7,1 tys. złotych brut-
to, wyniosła ponad 1,4 mln osób, których łączne 
dochody wyniosły 319 mld złotych. Zgodnie z  
szacunkami KPMG w 2019 roku, liczba dobrze 
zarabiających osób wyniosła blisko 1,6 mln, a ich 
łączny dochód wzrośnie o 12,6 proc. 

Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych 
są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tys. zł 
brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z docho-
dami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2018 roku 
do pierwszej grupy można było zaliczyć 234,4 
tys. podatników (wzrost o 20,6 proc. r/r), a do dru-

giej – 66,7 tys. osób (wzrost o 33,5% proc. r/r). Ich 
łączny dochód wyniósł odpowiednio 155,6 mld 
zł i 93,7 mld zł. Z kolei najszybciej procentowo 
rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy za-
rabiający powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. 
Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów 
w 2018 roku takich osób było 32,1 tys., co ozna-
cza wzrost aż o 38,4 proc. r/r, a ich łączne docho-
dy wyniosły 68,8 mld zł. 

- Rok 2018 okazał się bardzo dobry gospodar-
czo dla Polski. Drugi najwyższy wzrost PKB 
w UE, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące 
płace przyczyniły się do powiększenia grupy do-
brze zarabiających o miesięcznych zarobkach 
powyżej 7,1 tys. zł brutto. Względem 2017 roku 
liczba osób dobrze zarabiających zwiększyła się 
o niemal 20% i przekroczyła granicę 1,4 mln, 
a w bieżącym roku może wzrosnąć już do 1,58 
mln. Dla porównania dekadę temu mieszkało w  
Polsce 578 tys. osób o takich dochodach. Szacu-
jemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba 
osób dobrze zarabiających w całym kraju zwięk-
szy się do 2 mln – mówi Andrzej Marczak, part-
ner w KPMG w Polsce. 

Milionerzy w dolarach 
Jak wskazują autorzy raportu na bogactwo Po-
laków można spojrzeć również pod względem 
liczby osób należących do kategorii HNWI (ang. 
high net worth individuals). W 2019 roku w Pol-

sce mieszkało  już prawie 116 tys. osób kwalifi-
kujących się do kategorii HNWI, czyli osób, któ-
rych majątek netto przekracza wartość 1 mln do-
larów. Pod tym względem Polska wyprzedziła 
już Finlandię i Grecję, wciąż jednak daleko nam 
do wielu krajów zachodniej Europy. Niezmien-
nie na pierwszym miejscu pozostaje Wielka Bry-
tania, gdzie mieszka blisko 2,5 mln HNWI oraz 
Niemcy i Francja z liczbą ponad 2 mln osób, któ-
rych majątek netto przekracza 1 mln dolarów. 
W strukturze HNWI w Polsce dominują osoby 
z majątkiem o wartości między 1 a 5 mln dola-
rów, których jest ponad 104 tys. Aktywa warte 
powyżej 100 mln dolarów posiada 147 osób, 
z czego zaledwie 14 osób dysponuje majątkiem 
większym niż 500 mln dolarów. 

Majątek warty biliony 
Na koniec II kwartału 2019 roku całkowita war-
tość majątku zgromadzonego przez gospodar-
stwa domowe w Polsce wynosiła ponad 2 bln 
złotych, co oznacza wzrost o 7,2 proc. w  stosun-
ku do analogicznego okresu ubiegłego roku. War-
to zaznaczyć, że połowę aktywów Polaków sta-
nowią depozyty i gotówka, z czego 10 proc. 
wszystkich aktywów stanowi gotówka. Od ostat-
niego roku wartość majątku trzymanego przez 
Polaków w gotówce wzrosła o blisko 11 proc. 

Stale powiększająca się grupa bogatych i bar-
dzo bogatych Polaków napędza rynek 

Raport rynkowy KPMG
Strefa luksusu

BOGACIMY SIĘ I CHĘTNIEJ  
SIĘGAMY PO DOBRA  

LUKSUSOWE

OPR.: MATEUSZ TKARSKI

W 2019 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie o 5,4 proc.  
w  stosunku do poprzedniego roku i wyniesie ponad 25 mld złotych. Jest to  

m.in. efekt rosnącej liczby bogatych Polaków – w 2018 roku w Polsce mieszkało 
już ponad 234 tys. osób zarabiających ponad 20 tys. złotych miesięcznie,  

z czego blisko 67 tys. zarabiało powyżej 50 tys. złotych  
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dóbr luksusowych, którego szacunko-
wa wartość w 2019 roku może wynieść ponad 
25 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc. w sto-
sunku do 2018 roku. Z optymizmem eksperci 
KPMG również patrzą na prognozy dot. rynku 
w ciągu najbliższych 5 lat, według których 
w 2024 roku polski rynek dóbr luksusowych 
przekroczy wartość 38 mld zł. 

Coś dla odpoczynku,               
coś dla podniebienia 

Podobnie jak w latach ubiegłych, największym 
segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce 
pozostają samochody luksusowe i premium. 
W 2019 roku wartość tej kategorii sięgnęła po-
ziomu ponad 16 mld zł. Kolejnym pod wzglę-
dem wielkości w Polsce jest segment luksuso-
wej odzieży i akcesoriów, który w ubiegłym ro-
ku może osiągnąć wartość 3,1 mld zł.  Zgodnie 
z zakładanym prognozowanym średnim rocz-
nym wzrostem na poziomie 4,6 proc. w latach 
2019-2024, wartość luksusowej odzieży i akce-
soriów w 2024 roku osiągnie prawie 4 mld zło-
tych. Największy udział w tym segmencie zaj-
mują ubrania (63 proc.), jednak najwyższy 
wzrost osiągnął segment obuwia, powiększając 
się o ponad 9 proc. r/r. 

Najszybciej rozwijającym się obecnie seg-
mentem rynku dóbr luksusowych są usługi ho-
telarskie i SPA, które wzrosły o 11,7 proc. r/r. Wed-
ług szacunków KPMG kategoria usług hotelar-
skich i SPA w 2024 roku  może osiągnąć wartość 
2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 58 proc. wzglę-
dem roku 2019. Dynamicznie rozwijają się tak-
że segmenty luksusowych alkoholi i biżuterii 
(wzrosty o ok. 8-9 proc. r/r). 

- Na uwagę zasługuje kategoria alkoholi, któ-
ra może osiągnąć wartość 1,3 mld zł. Nadcho-
dzące spowolnienie gospodarcze może mieć 
wpływ na niewielki spadek wzrostu popytu, 
jednak dzięki rosnącej zamożności i zmianie 
stylu życia Polaków wydaje się, że rynek dóbr 
luksusowych mimo wszystko będzie rosnąć– 

mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG 
w Polsce. 

Co to jest luksus 
dla bogatych? 

Polacy biorący udział w badaniu KPMG, których 
miesięczne zarobki przekraczają 20 tys. złotych,  
deklarują, że bogactwo dla nich to przede 
wszystkim niezależność, prestiż i  odpowie-
dzialność. Z kolei czynnikami, które zdaniem 
bogatych Polaków pomagają osiągnąć odpo-
wiedni status społeczny są przede wszystkim 
szczęście (57 proc. wskazań), pochodzenie spo-
łeczne (53 proc. wskazań) oraz sprzyjająca sy-
tuacja polityczno-gospodarcza (50 proc. wska-
zań). 

Odpowiednio wysokie zarobki umożliwia-
ją robienie luksusowych zakupów. Zdaniem naj-
lepiej zarabiających Polaków, luksusowe pro-
dukty cechują przede wszystkim prestiż marki 

(66 proc.), unikalność (62 proc. wskazań) oraz 
jakość i niezawodność (60 proc.). Ankietowani 
Polacy zarabiający miesięcznie powyżej 20 tys. 
złotych zadeklarowali, że w ciągu ostatniego ro-
ku dokonali zakupów luksusowych perfum (82 
proc. wskazań), odzieży i obuwia (71 proc.) lub 
biżuterii i zegarków (62 proc.). Prawie 2/3 z  nich 
na zakup luksusowych produktów deklaruje 
wydatki powyżej 11 proc. swoich rocznych do-
chodów. 

Dobra luksusowe nie mają jednej uniwersal-
nej definicji. Zdaniem wszystkich Polaków, któ-
rzy wzięli udział w badaniu KPMG, samochód 
można uznać za luksusowy, jeśli kosztuje powy-
żej 315 tys. zł. Z  kolei 1 mkw. luksusowego apar-
tamentu wykończonego w najwyższym stan-
dardzie to wydatek blisko 30 tys. zł. Zagranicz-
ne wczasy w „luksusie” to wydatek minimum 
10,6 tys. zł, a luksusowy wyjazd weekendowy 
do SPA dla dwóch osób to wydatek rzędu 4 600 

Raport rynkowy KPMG
Strefa luksusu

Auto to wyznacznik luksusu 
Rynek samochodów osobowych zalicza-
nych do premium opanowany jest w Pol-
sce przez kilka marek. To BMW, Mercedes 
i Audi. Natomiast większe zróżnicowanie 
jest w segmencie luksusowych aut. Lide-
rem pozostało Maserati, jednak w pierw-
szych trzech kwartałach 2019 r. liczba 
sprzedanych samochodów tej marki była 
o połowę mniejsza niż w analogicznym 
okresie 2018 roku. Największy przyrost 
rejestracji ponownie odnotowało 
Lamborghini – w pierwszych trzech kwar-
tałach zarejestrowano trzy razy więcej 
samochodów tej marki niż w analogicz-
nym okresie 2018 r. Także Rolls-Royce 
i Bentley sprzedały więcej pojazdów niż 
w ubiegłym roku (odpowiednio o 11,1 proc. 
i 7,5 proc.). 
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Takie marki, jak Bentley emanują luksusem. Na zdj. model Flying Spur
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Mariny w nadmorskich miastach zapełniły się luksusowymi łodziami i jachtami
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Wnętrza
Strefa designu

Na rejsy po ciepłych morzach lub dookoła świata trwające nawet wiele                 
tygodni decyduje się coraz większa liczba zamożnych Polaków
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Droga biżuteria często traktowana jest 
jako lokata kapitału
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Na świecie zegarki męskie to 30 proc. 
rynku luksusowej biżuterii i dodatków
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zł. W przypadku elementów garderoby, wg re-
spondentów o luksusie można mówić, jeżeli 
damska sukienka kosztuje minimum 3 100 zł, 
torebka 2 800  zł, a buty 2 100 zł. W przypadku 
mężczyzn, luksusowy garnitur powinien kosz-
tować minimum 6 600 zł, buty 1 900 zł, a zega-
rek przynajmniej 7 700 zł. Kolacja dla dwóch 
osób w restauracji – 1 900 zł, a butelka luksuso-
wego wina – 1 000 zł. 

Luksus w przestworzach 
i na morzach 

Z raportu KPMG wynika, że od listopada 2018  
roku w Polsce zarejestrowanych zostało ponad 
sto nowych statków powietrznych. Osoby fizycz-
ne nabyły 20 samolotów i 5 śmigłowców,  182 sa-
moloty i 19 śmigłowców jest zarejestrowanych 
na jednoosobowe działalności gospodarcze. 

Prywatne samoloty są nie tylko dobrem luk-
susowym z najwyższej półki, ale także stanowią 
jeden z najszybszych i najbezpieczniejszych 
środków transportu. Ich nabywcy często kieru-
ją się komfortem podróży i chęcią zaoszczędze-
nia czasu. Na rosnące zainteresowanie tym ryn-
kiem wpływa poprawiająca się infrastruktura 
i nowe porty lotnicze, wzrastająca liczba szkół 
lotniczych oraz poszerzająca się oferta produ-
centów maszyn. 

Przybywa także miłośników żeglarstwa 
na poziomie premium. W 2019 roku złożono po-
nad 2,5 tys. wniosków o rejestrację jachtów mor-
skich. Prawie pół tysiąca wniosków dotyczyło 
rejestracji jachtów śródlądowych. 

Nieruchomości warte 
miliony 

Hossa na rynku nieruchomości nie zwalnia. Ce-
ny domów i mieszkań rosną w szalonym tem-
pie, przez co wiele osób, nawet jeśli by tego nie 
chciało, kupując mieszkanie na kredyt, może 
aspirować do grona bogatych. Wzrost wartości 
nieruchomości widać zwłaszcza w Trójmieście. 

W badaniu KPMG na temat postrzegania luk-
susu przez Polaków ankietowani wskazali, że 
najistotniejszą cechą nieruchomości, jest loka-
lizacja w prestiżowej dzielnicy lub miejscowoś-
ci (69 proc. wskazań). Inne cechy luksusu wska-
zywane przez respondentów to drogie wyposa-
żenie (60 proc.), ochrona (57 proc.), wykończe-
nie przez architektów wnętrz (57 proc.) i duży 
metraż (56 proc.). Za najmniej ważny czynnik 
zostało uznane otoczenie bogatych sąsiadów (24 
proc). 

Jak pod tym względem wyglądamy na tle 
krajów bogatszych? Do tamtejszego poziomu 
cen sporo brakuje. Ceny apartamentów 
premium w Polsce, nawet w Warszawie, wciąż 
pozostają dużo niższe niż na zachodzie Europy 
czy w USA. Średnia cena za metr kwadratowy 
w Madrycie to 7 000 euro, Berlinie – 9 100 euro, 
Paryżu – 15 100 euro, Londynie – 17 700 euro. Na-
tomiast w Warszawie średnia cena wyniosła 
6500 euro. 
Mateusz Tkarski 
redakcja@prasa.gda.pl
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TEKST: JACEK KLEIN

Maestria polega na tym, 
aby klient to, co wyczyta 
na nasz temat w artyku-
łach i raportach 
rynkowych, zobaczył 
u naszego autoryzowa-
nego przedstawiciela. Aby 
przygotować naszego 
partnera handlowego 
do tego, żeby współpraco-
wał z klientem końcowym 
według najwyższych 
standardów firmy. 
W całym łańcuchu 
najważniejszym 
łącznikiem klienta z firmą 
jest autoryzowany 
przedstawiciel - mówi 
Paweł Bielak, prezes 
zarządu Vetrex sp. z o.o.

Pierwsze pytanie może pana zaskoczyć, 
ale przyznam, że Vetrex to jedna z nazw 
firm, której źródło chciałbym poznać? 

Nazwę Vetrex stworzył założyciel firmy w 1997 
roku. Swego czasu przebywał w Stanach Zjed-
noczonych i zainspirował się nazwą podobnej, 
tamtejszej firmy. W mojej ocenie nazwa jest uni-
kalna, po drugie, bardzo pozytywna. „V” kojarzy 
się ze zwycięstwem, a człon „ex” z ekspansją, 
z rozwojem, z eksportem. Nazwa pozytywnie 
kojarzona jest także przez klientów, zarówno na-
szych partnerów handlowych, klientów b2b, jak 
również klientów końcowych. 

Firma z unikalną nazwą w ubiegłym roku 
przeszła zmianę identyfikacji wizualnej, 
odświeżyła elementy wizerunku, logo. 
Jakie zmiany zaszły i jaki był ich cel? 

Zmiana identyfikacji wizualnej jest elementem 
szerszej strategii komunikacji z rynkiem. Głów-
na zmiana wynikała z faktu, iż dwa lata temu 
wprowadziliśmy do oferty drzwi klasy premium, 
produkowane w naszym nowym zakładzie 
w Tczewie. W nowej wizualizacji słowo Vetrex 
jest pogrubione i wzmocnione, a pod spodem 
jest dopisek okna i drzwi premium. Do niedaw-
na były to tylko okna. To zmiany, które zaszły 

w samym logo. Zmieniliśmy również wygląd 
i funkcjonalność strony internetowej, a także wy-
gląd salonów, który jest ujednolicony i pokazu-
je, że mamy do czynienia z produktem i obsłu-
gą najwyższej jakości. Działając w segmencie 
premium docieramy do świadomego klienta 
oczekującego rozwiązań z wyższej półki. Nie roz-
wijamy się przez cenę, rozwijamy się przez 
unikalność produktu, unikalne funkcjonalności, 
bardzo dobry montaż i potrzebujemy partnerów 
handlowych, którzy są z nami bardzo blisko 
związani i którym pomagamy być ekspertami 
na ich lokalnych rynkach, poprzez np. certyfika-
cję instalacji i montażu końcowego. Nasz specja-
lista jeździ i pilnuje jakości instalacji oraz mon-
tażu okien u klienta końcowego. 

Ile jest salonów? 
Posiadamy obecnie ponad 100 partnerów han-
dlowych na terenie całego kraju. Są jeszcze miej-
sca, gdzie planujemy otworzyć kolejne salony. 
Naszą strategią nie jest jednak zwiększanie licz-
by salonów. Chcemy, aby nasi partnerzy, którzy 
je prowadzą, czuli, że ze współpracy z nami bę-
dą mieli maksimum korzyści. Unikamy w ten 
sposób tzw. handlowego kanibalizmu, obserwo-
wanego w niektórych wielkich sieciach. 

OKNA PREMIUM 
DLA 
ŚWIADOMEGO 
KLIENTA 
OCZEKUJĄCEGO 
ROZWIĄZAŃ 
Z WYŻSZEJ PÓŁKI
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I jakie ta współpraca daje efekty rynko-
we? Jaka była sprzedaż w ubiegłym ro-
ku? 

Firma odnotowała ponad 14 proc. wzrost przy-
chodów. Na rynku polskim, na który trafiło wię-
cej niż 70 proc. produkcji, wzrost ten wyniósł 
ponad 20 proc. Łącznie przychody za rok 2019 
osiągnęły 108 mln zł. Najlepszy okazał się dru-
gi kwartał, kiedy przychody były o 35 proc. wyż-
sze w stosunku do analogicznego okresu roku 
2018. W Polsce są oczywiście większe firmy, 
również w tym naszym segmencie producen-
tów okien i drzwi. Ich strategia opiera się na ek-
spansji zagranicznej. My skupiamy się na ryn-
ku polskim, to jest dla nas numer jeden. Nas in-
teresuje segment premium, natomiast inne fir-
my działają bardziej w oknach z segmentu eko-
nomicznego. 

A jeżeli zagranica, to na jakich rynkach? 
Mamy własne struktury sprzedażowe w Niem-
czech i we Włoszech. To są dwa główne rynki 
zagraniczne. Znaczące są także Szwajcaria, Fran-
cja oraz kraje skandynawskie. 

Czyli najbogatsze w Europie. 
Można tak powiedzieć. Dodając do tego Luk-
semburg, gdzie mieliśmy w ubiegłym roku naj-
większą procentową dynamikę sprzedaży, po-
nad 40 proc. To są kraje zamieszkane przez za-
sobnych klientów, ale wymagających jakości. 

Mówimy o oknach premium, drzwiach 
premium, wysokiej jakości. Co stoi za ha-
słem premium? Domyślam się, że wyższa 
cena, ale poza tym materiały, technolo-
gia, własne pomysły, własne rozwiązania? 

Premium jest związane z wyższą jakością pro-
duktu. Ten obszar jest domeną firmy. Mamy 
własną komorę do testów wewnętrznych, ma-
my za sobą najwięcej testów zewnętrznych, któ-
rych wyniki są widoczne na platformie 
Oknotest i można je porównać do innych róż-
nych producentów. Cały czas jesteśmy na pierw-
szym miejscu. Współpracujemy też np. z Insty-
tutem Techniki Okiennej IFT Rosenheim czy 
Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, 
które specjalizują się w badaniach jakości. 
Premium to jest również wzornictwo oraz tren-
dy. Ludzie oczekują teraz większych przeszkleń, 
chcą więcej naturalnego światła w pomieszcze-
niach. We wrześniu poprzedniego roku zade-
biutowaliśmy z unikalnym produktem o naz-
wie LUM’UP. Nazwa pochodzi od słowa lumiere, 
czyli światło i up, czyli więcej. Okno wpuszcza 
do 27 proc. więcej naturalnego światła niż stan-
dardowe modele. Dodatkowo wyróżnia się bar-
dzo minimalistycznym wzornictwem skrzydła 
okiennego. To pokazuje, że jesteśmy eksperta-
mi w branży, ponieważ wykonanie takiej mini-
malistycznej ramy skrzydła jest bardzo trudne. 
Pomimo znacznie mniejszego przekroju musi 
być ona odpowiednio sztywna i bezpieczna. 
Dzięki zastosowanym specjalnym wzmocnie-
niom przekraczamy wymagane, minimalne pa-

rametry. Spełnimy również z zapasem nowe, re-
gulowane prawem unijnym normy, jakie zacz-
ną obowiązywać od stycznia 2021 roku. 

LUM’UP to własny patent firmy? 
To oryginalny produkt opatentowany tylko dla 
nas. To także efekt dobrej współpracy z właści-
cielem, który przejął firmę w 2014 roku. Nale-
żymy do Grupy Liebot, rodzinnej firmy powsta-
łej w zasadzie od zera przez rozwój organiczny. 
Grupa Liebot była skupiona na Francji i chciała 
wyjść na nowe rynki, stąd inwestycja w Polsce. 

Czyli wejście inwestora zagranicznego 
pozwoliło wprowadzić nowe technolo-
gie, nowe produkty? 

Można było zwiększyć inwestycje. Powstała 
nowa fabryka, dedykowana tylko i wyłącznie 
drzwiom premium. Wyróżniają się one unikal-
nym wzornictwem zainspirowanym Paryżem. 
Kolekcja została zaprojektowana we francu-
skim studiu projektowym, które współpracuje 
z renomowanymi, światowymi markami, taki-
mi jak Renault, Airbus, Emirates Airline, Salo-
mon czy Johnson & Johnson. 

Dla klienta zasobnego, co jest najważ-
niejsze - design, bezpieczeństwo, prze-
nikalność cieplna czy przeszklenie? 

Klienci potrzebują przede wszystkim produk-
tu zapewniającego efektywność cieplną, elimi-
nującego tzw. mostki termiczne, czyli przepły-
wy ciepła na zewnątrz. Numer dwa to rzeczy-
wiście wzornictwo i przeszklenia. Po trzecie, 
powoli okna i drzwi stają się elementem tak 
zwanego inteligentnego domu. Wielu nowych 
inwestorów stawia na inteligentne zarządza-
nie całym domem, np. za pomocą smartfona. 
Również okna i drzwi można zintegrować z ta-
kim systemem. W tym obszarze współpracu-
jemy z jedną z francuskich firm. Na razie boo-
mu na tego typu rozwiązania nie przewiduję. 
Stanie się to popularne za jakieś cztery, pięć lat. 
Trzeba jednak iść w tym kierunku, mamy roz-
wiązania. Jeżeli klient ma taką potrzebę, może 
zamówić okna z elementami umożliwiający-
mi automatyczne sterowanie. 

Niektórzy producenci idą dalej i już pra-
cują np. nad wyświetlaczami przezier-
nymi typu HUD w oknach, połączonych 
poprzez WiFi z internetem. 

Tak, widziałem takie rozwiązania, ale na te 
ekrany w oknach musimy jeszcze chwilę po-
czekać. To jest oczywiście moje osobiste zda-
nie wynikające z obserwacji rynku. 

Zastanawiam się, jakiej rewolucji moż-
na dokonać w oknie. Materiałowej? 
Szkło będzie szkłem, drewno drewnem, 
tworzywo sztuczne tworzywem sztucz-
nym, metal metalem. Więcej światła, 
mniej ram? Gdzieś jest granica. Pozosta-
ją zatem tylko technologie internetu rze-
czy. 

Jeśli myślimy o tym, jak w inny, inteligentny 
sposób wykorzystać okna, to okna jako wy-
świetlacz treści wydają się atrakcyjne. Nato-
miast jakie treści mógłby on pokazywać? 

Niektórzy wieszczą, że panie domu lub 
gospodynie na oknach kuchennych wy-
świetlać będą menu, przepisy, film poka-
zujący, jak przyrządzić jakąś potrawę. 

Może jest to przyszła funkcjonalność, ale nie 
wiem, czy kluczowa. Według mnie tym, co bę-
dzie interesujące w inteligentnym zarządzaniu, 
jest np. możliwość połączenia żądanej tempe-
ratury w domu z inteligentnymi oknami. Jeśli 
będzie za gorąco lub poziom wilgotności będzie 
nieodpowiedni, możemy rozszczelnić lub dosz-
czelnić okna automatycznie. Po prostu ustawia-
my sobie jakiś scenariusz działania, zakres kon-
kretnych wskaźników i system będzie samo-
dzielnie ten scenariusz realizował. Można za-
programować otwieranie, uchylanie okien w po-
łączeniu z wewnętrznym światłem, otwarciem 
i zamknięciem rolet. To wszystko jest możliwe 
już w tej chwili. Natomiast z wyświetlaniem 
treści, np. w kuchni, jeszcze bym poczekał. Ga-
dżet na pewno się przyjmie, ale czy to będzie 
trend, nie wiadomo. Przyglądamy się w każdym 
razie, jak to się potoczy. 

Dlaczego firma skupia się na rynku pol-
skim? Wynika to z polityki właściciela 
Grupy Liebot, która jest już obecna w in-
nych krajach? 

Grupa Liebot w innych krajach ma własne ka-
nały dystrybucji. Polska jest piątym co do wiel-
kości rynkiem europejskim i jednocześnie naj-
większym eksporterem okien w Europie. Gru-
pa Liebot chciała pozyskać tutaj doświadczenie 
firmy, która produkuje okna wysokiej jakości 
i zaistnieć na tym rynku. Stąd strategia nakiero-
wana na umocnienie naszej pozycji w Polsce. 
Rozwój eksportu jest na drugim miejscu. Oczy-
wiście jest ważny i go rozwijamy. 

Jak działa się na rynku w kraju, który jest 
potentatem okiennym w skali europej-
skiej. Trzeba walczyć? Vetrex to segment 
premium, ale duzi producenci stolarki 
także mają swoje dywizje premium. 

Rzeczywiście trzeba powalczyć. Mamy klienta, 
który szuka rozwiązań, a później dopiero dobrej 
ceny. Trzeba mieć wiedzę, doświadczenie i do-
brą organizację do tego, żeby go sprawnie ob-
służyć. Dobry produkt jest tylko częścią oferty. 
Trzeba rozpoznać potrzeby klienta, wysłuchać, 
nad czym się zastanawia, jakich rozwiązań po-
trzebuje i wtedy przygotować dla niego najlep-
sze opcje. Wówczas świadomie wybiera kon-
kretne produkty i usługi. Niezbędne jest, aby 
miał potwierdzenie, że sposób montażu będzie 
właściwy. Można mieć najlepsze okna, ale źle 
zamontowane nie spełnią należycie swojej ro-
li. I właśnie to potwierdzenie profesjonalnego 
montażu klient otrzyma w naszych autoryzo-
wanych punktach sprzedaży. jjj 

Przeszklenia i drzwi
Strefa designu
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Po zakupie, nowy właściciel pro-
duktu premium musi mieć jeszcze tzw. 
opiekę w trakcie użytkowania. 

Jak najbardziej. Z reguły w Polsce obowiązuje 
standard 7 lat gwarancji. My wiedząc o tym, w ja-
ki sposób montujemy i w jaki sposób produku-
jemy, dokładamy jeszcze 2 lata extra, czyli mamy 
9 lat gwarancji. W tym okresie wymagamy prze-
prowadzenia czynności serwisowych, abyśmy 
mogli sprawdzić po kilku latach, jak okna działa-
ją. To jest chyba jeden z najważniejszych elemen-
tów decydujących o tym, że rozwiązanie, które 
klient u nas zobaczy, uzna za najlepsze dla swo-
jego domu. 

Jak się dociera do takiego klienta, jakie są 
kanały komunikacji firmy z rynkiem? 

Informujemy o naszych nowościach w prasie 
i na portalach, zarówno branżowych, jak i skiero-
wanych do konsumentów. Od wielu lat nasza sieć 
dilerska jest również oceniana przez klientów. Ca-
ły czas mamy bardzo dobrą opinię o produkcji, 
sprzedaży i montażu okien. Cała maestria polega 
na tym, aby klient to, co wyczyta w artykułach i ra-
portach rynkowych, zobaczył u naszego autoryzo-
wanego przedstawiciela. Aby przygotować nasze-
go partnera handlowego do tego, żeby współpra-
cował z klientem końcowym według najwyż-
szych standardów firmy. I stąd są nasze autoryza-
cje montażowe i autoryzacje sprzedażowe. W ca-
łym łańcuchu najważniejszym łącznikiem klien-
ta z firmą jest autoryzowany przedstawiciel. 

Cały czas mówimy o kliencie? Jaki on jest, 
to osoby prywatne, firmy, instytucje? 

To prywatni inwestorzy. 

W segment klientów korporacyjnych fir-
ma nie wchodzi? 

Są dwa modele działania. Pierwszy to obsługa 
klientów, którzy są deweloperami, dużymi inwe-
storami i tutaj potrzebna jest tak niska cena, któ-
rą wygrywa się przetarg. Tam potrzebna jest pro-
sta funkcjonalność. Okno ma się otwierać i zamy-
kać przez 10 lat i być szczelne. My skupiamy się 
na segmencie premium związanym z inwesto-
rem indywidualnym, który sam inwestuje w du-
żą willę lub dom. Czasami są to hotele, ale inwe-
storami są osoby prywatne. 

Jaki będzie ten rok dla firmy? 
Myślę, że pozytywny, tak jak miniony. Na rynku 
domów jednorodzinnych zanotowano wzrost 
o około 5 proc. My urośliśmy o 20 proc., czyli czte-
rokrotnie szybciej niż średnia rynkowa. W tym 
roku również przewidujemy dodatnią koniunk-
turę dla rynku, na poziomie 5 proc. Da nam to 
możliwość zaoferowania klientom najlepszych 
dostępnych rozwiązań dla ich inwestycji. Obser-
wujemy, że domy są coraz większe, że portfel pol-
skiego inwestora jest coraz zasobniejszy. Liczę, 
że w tym roku będziemy mieli kontynuację tego 
dobrego trendu. 
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl

jjj 

Drzwi produkowane przez Vetrex wyróżniają się unikalnym wzornictwem
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Świadomi klienci oczekują od nowoczesnych okien estetyki i funkcjonalności
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Okna w smukłych ramach  wpuszczają do wnętrza o jedną czwartą więcej światła

FO
T 

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

Przeszklenia i drzwi
Strefa designu

032 Strefa Biznesu    2020



033Strefa Biznesu   LUTY - MARZEC 2020

PREMIERA

LENOVO ROZPOCZĘŁO ROK OD PREZENTACJI PIERWSZEGO PC  
ZE SKŁADANYM WYŚWIETLACZEM. OTO THINKPAD X1 FOLD 

 Elastyczne, składane wyświetlacze nieuchronnie wkraczają do naszej 
rzeczywistości. Po składanych smartfonach - kolej na komputery 

Najpierw Royole, szerzej nieznana chińska 
firma z Shenzhen, stworzyła FlexPai - hybrydę 
smartfonu i tabletu z elastycznym ekranem, 
potem Samsung pokazał Galaxy Folda, a Hu-
awei swojego Mate X. W zeszłym roku zobaczy-
liśmy też nową wersję Motoroli Razr i sprawa 
stała się jasna: tego się już nie da zatrzymać.   

Podczas niedawnych targów Consumer 
Electronics Show w Las Vegas swój nowy sprzęt 
pokazało Lenovo ze swoją submarką - Think. 
Jednym z najciekawszych zaprezentowanych 
urządzeń był ThinkPad X1 Fold - pierwszy skła-
dany komputer PC. Na rynku ma pojawić się 
w połowie 2020 roku. 

Jak podkreśla producent, ThinkPad X1 Fold 
to urządzenie, które łączy efektywność laptopa 
z mobilnością smartfonu. Rozłożony ekran 
OLED ma przekątną 13,3 cala. Obudowa wyko-
nana jest ze stopów lekkich metali oraz włókna 
węglowego, a etui wykonane ze skóry. Urządze-
nie napędzane jest procesorem Intel Core z Intel 

Hybrid Technology i działa w oparciu o system 
Windows 10 - producent dodał także swoje 
oprogramowanie między innymi do zmiany try-
bów pracy. W ofercie znajdzie się ThinkPad X1 
Fold z Windowsem 10X, a wśród opcji będzie 
łączność 5G. 

Prace rozwojowe nad urządzeniem trwały 
ponad cztery lata. Przetestowano różne kon-
strukcje, a ostatecznie zdecydowano się na pro-
porcje 4:3 z 13,3-calowym wyświetlaczem; takie 
rozwiązanie ma zapewnić najlepszą efektyw-
ność. Lenovo współpracowało z Intelem przy  
rozwiązaniach mechanicznych i elektrycznych 
zawiasu, z kolei wyświetlacz powstał dzięki 
współpracy z LG Display.  

Równie istotnym elementem był zawias. 
Sprawdzono w sumie sześć różnych konstrukcji 
(i ponad 20 wariantów), nim opracowano wielo-
częściowy mechanizm o stałym momencie 
obrotowym, który rozładowuje nacisk wywiera-
ny podczas składania komputera.  

ThinkPad X1 Fold waży niespełna kilogram. 
W trybie poziomym, przy użyciu podpórki wbu-
dowanej w etui, można przeglądać prezentacje 
i dodawać do nich notatki, a także używać kla-
wiatury Bluetooth (Mini Fold Keyboard). Po zło-
żeniu komputera, klawiatura jest chowana przy  
użyciu magnesów i ładowana bezprzewodowo. 
Z kolei w orientacji pionowej można robić notat-
ki, podpisywać dokumenty bądź rysować piór-
kiem Active Pen, a w bardziej typowym układzie 
laptopa można korzystać z dwóch niezależnych 
monitorów, by zwiększyć efektywność pracy 
wielozadaniowej. Dodajmy, że złącze USB Type-
C umożliwia podłączenie klawiatury oraz myszy. 
Wśród akcesoriów jest ponadto Fold Stand.  

ThinkPad X1 Fold trafi na rynek w połowie 
2020 roku, a w Polsce będzie dostępny w ostat-
nim kwartale 2020 roku. Informacje o cenach 
zostaną ujawnione przed wprowadzeniem 
do sprzedaży.  

GRZEGORZ LISIECKI

Hit
Strefa marki



Mówimy - samochody, myślimy - mężczy-
zna. To, oczywiście, stereotyp. Czy jednak 
wiele osób wyraża zdziwienie na wieść 
o tym, że marketingowi w autoryzowa-
nym salonie Porsche szefuje kobieta? 

Rzeczywiście, branża kojarzona jest głównie 
z mężczyznami, jednakże w działach marketin-

gu bardzo często spotykam kobiety. Trzeba by 
się zastanowić, co na to wpływa. Uważam, że 
w męskim świecie spojrzenie kobiet jest cenne 
- zwracamy uwagę na nieco inne kwestie, ma-
my dużą empatię, potrafimy wejść w skórę 
klienta i jego oczami spojrzeć na branżę  
i produkt, co znacznie pomaga w kierowaniu 
odpowiednich komunikatów marketingowych 
na rynek.  

Empatia i umiejętność komunikacji to dziś 
- oprócz wiedzy merytorycznej - kluczo-
we kompetencje w biznesie. Kobiety są 
w tym świetne, prawda? 

Mogę tylko potwierdzić, że te cechy dobrze wpły-
wają na sprawne poruszanie się w świecie bizne-
su. Akurat komunikacja należy do moich moc-
nych stron - wypracowałam ją, ponieważ daw-
niej ta sfera była moim ogromnym problemem. 
Dziś mogę powiedzieć, że świetnie dogaduję się 
z partnerami, kontrahentami i podwykonawca-
mi. Staram się mieć poprawne, nawet przyjaciel-
skie relacje z każdym człowiekiem - niezależnie 
od tego, jakie stanowisko piastuje. Myślę, że wpły-
wa na to właśnie mój niesamowicie wysoki 
wskaźnik empatii. Dobre relacje w biznesie są naj-
ważniejsze i należy o nie dbać. Nigdy nie wiemy, 
co i kiedy nam przyniosą.  

TEKST: KAMILA KUBIK

BARDZO KOBIECY PRZEPIS 
NA SUKCES

Praca, wyzwania, rodzina, pasje... W życiu potrzebny 
jest balans. Karolina Łukaszewska-Kempa, Marketing 
Manager Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group, 
opowiada o swoim pomyśle na codzienność.

Porsche Taycan – samochód  
przyszłości już w sprzedaży

FOT. MATERIAŁY PRASOWE  

Kobieta w biznesie
Strefa kariery



Czy w Pani przypadku sukces zawodowy 
to efekt wieloletniej pracy? Jakie są Pani 
doświadczenia?  

Myślę, że sukcesem jest robienie tego, co się ko-
cha. U mnie sprawdza się to w 100 procentach. 
Nie dość, że od dawna zajmuję się marketingiem, 

który wiele lat i na wielu uczelniach zgłębiałam, 
to pracuję dla wyjątkowej marki, jaką jest 
Porsche. Daje mi to niesamowitą przyjemność. 
Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem - to 
ogrom pracy i poświęcenia. Tylko ja wiem, jaki 
trud wkładam w swoją codzienność, ale właśnie 
to daje mi  satysfakcję, poczucie samorealizacji 
i zadowolenie. Bo praca w wymagającej firmie 
to nie tylko piękne samochody i ekskluzywne 
eventy - to również codzienność, tabelki, plany 
i budżety... Ktoś musi przecież te wydarzenia 
przygotować. To praca, której nikt nie widzi, 
a która wpływa na pozytywny odbiór naszej 
marki w regionie, i dlatego dbam o detale, ponie-
waż dobrze wiem, jak są ważne dla naszych wy-
magających klientów.  

Wśród planów, przygotowywania kampa-
nii, spotkań jest czas na prywatność? 
Czym w takich chwilach zajmuje się ko-
bieta mocno zapracowana? 

Staram się dbać o swoje życie prywatne - mam 
świadomość, że to najważniejszy aspekt nasze-
go życia. I pomimo tego, że praca jest dla mnie 
ważna, to jednak rodzina jest najważniejsza. Mąż 
i synek dają mi niesamowitą moc, zawsze mogę 
na nich liczyć i traktuję ich jak prawdziwych 
przyjaciół. Czasu mamy zawsze zbyt mało, jed-
nak staram się każdą wolną chwilę poświęcić 
synkowi i oczywiście swojemu hobby. Ku mojej 
wielkiej uciesze wróciłam do gry na pianinie - 
doskonalę technikę, by ponownie osiągnąć wy-
soki poziom gry sprzed lat. Chodzę też na siłow-

nię, ostatnio czytam coraz więcej i dbam o czas 
z przyjaciółmi.  

Co podpowiedziałaby Pani innym kobie-
tom, które właśnie zamierzają rozpocząć 
swoją przygodę z biznesem? Kilka cen-
nych rad na dobry start... 

Praca, praca, praca. Nie tylko ta codzienna, na sta-
nowisku, ale też intensywna praca nad sobą: sa-
modoskonalenie, zainteresowania, wiedza ogól-
na. Dodałabym jeszcze pokorę, którą trzeba przy-
jąć i zaakceptować, krocząc powoli po szczeblach 
sukcesu.
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Marka i ludzie 
 
W Porsche Centrum Sopot - jedynym w pół-
nocnej Polsce autoryzowanym salonie tej 
marki - legenda Porsche jest na wyciągnięcie 
ręki. Od 2010 roku salon należy do grupy 
Lellek, która systematycznie umacnia swoją 
pozycję na rynku. Porsche Centrum Sopot 
jest doceniane nie tylko przez klientów z  
północnej części kraju, ale również z całej 
Polski. Na sukces składa się zarówno marka, 
jak też profesjonalny i oddany pracy zespół 
ludzi. Pomimo iż mówimy o branży typowo 
męskiej, na miejscu pracuje sześć pań - trzy 
w Dziale Marketingu, pozostałe zajmują sta-
nowiska asystenckie w sprzedaży oraz ubez-
pieczeniach.

Kobieta w biznesie
Strefa kariery

MATERIAŁ INFORMACYJNY PARTNERA



SZEŚĆ 
I WIĘCEJ 
 MILIONÓW 
PASAŻERÓW, 
NOWY PIRS 
I CENTRUM 
BIUROWE

TEKST: MATEUSZ TKARSKI

Gdańskie lotnisko ma 
ambitne plany. Znacznie 
przekroczyło w ub. roku 
granicę 5 mln 
obsłużonych pasażerów. 
Rozbudowuje terminal 
o pirs, który znacznie 
zwiększy przepustowość. 
I jako prekursor, 
pierwszy port w kraju 
przeciera szlaki na rynku 
deweloperskim.

FOT. PRZEMEK ŚWIDERSKIO



Nowa jakość i nowy rynek
Strefa lotnicza

P
rawie  5,4 mln obsłużonych pasaże-
rów i prawie 50 milionów złotych zy-
sku – taki był rok 2019, najlepszy w hi-
storii rok dla Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy. Gdańskie lotnisko 
ma rekordową liczbę 88 połączeń lot-
niczych i realizuje dwie ogromne in-
westycje budowlane. W grudniu Port 
Lotniczy Gdańsk świętował wizytę 5 

milionowego pasażera. Dziś wiadomo, że w całym 
2019 roku było w sumie 5 376 120 pasażerów przy-
latujących i odlatujących z Gdańska. 

- Nasz cel, by przekroczyć 5 milionów pasaże-
rów w ciągu roku, osiągnęliśmy z nawiązką. To bar-
dzo ważna informacja dla nas, że pasażerowie co-
raz chętniej wybierają Gdańsk jako cel swoich po-
dróży i że dobra sytuacja gospodarcza oraz coraz 
lepsza oferta turystyczna Pomorza mają bezpo-
średni wpływ na zwiększający się ruch pasażerski 
na naszym lotnisku – mówił Tomasz Kloskowski, 
prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałę-
sy przy okazji podsumowania ubiegłego roku. 

W 2019 roku z gdańskiego lotniska samoloty 
wykonały w sumie 48 882 operacji startów i lądo-
wań, najwięcej w historii firmy.  

Zysk netto wyniósł 49.938.000 zł, co stanowi 
wzrost o prawie 540 procent w stosunku do roku 
2018. „Ruch lotniczy i statystyki są bardzo ważne 
dla każdego Portu Lotniczego, ale ważne jest, aby 
mieć także dobre wyniki finansowe– powiedział 
Tomasz Kloskowski. 

W siatce jest 88 połączeń z Gdańska do 71 por-
tów lotniczych w 22 krajach. W rozkładzie wio-

sennym i letnim 2020 pojawi się 5 nowych połą-
czeń: do Zadaru w Chorwacji, Kalamaty w Grecji, 
Bari we Włoszech, Zaporoża na Ukrainie i Burgas 
w Bułgarii. Linia Norwegian uruchomi swoje 
niskokosztowe połączenia do Kopenhagi, 
Trondheim, Helsinek, Goteborga i Sztokholmu. 

Ten rok tymczasem zapowiada się jeszcze bar-
dziej obiecująco pod względem inwestycji na  re-
alizację , których pozwala wysoka rentowność 
portu lotniczego.  

Z ogromnym rozmachem w Gdańsku plano-
wany jest projekt Airport City. Kompleks biurow-
ców, który powstać ma naprzeciwko lotniska im. 
Lecha Wałęsy, dostarczy ponad 100 tys. m kw. po-
wierzchni użytkowej. W nowym centrum bizne-
sowym Trójmiasta, które zostanie tam stworzo-
ne, zaprojektowanych zostało siedem budynków 
o przeznaczeniu biurowym z funkcjami usługo-
wymi, rekreacyjnymi i gastronomicznymi o naz-
wach Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot 
i Golf oraz hotel. Realizacja inwestycji potrwać ma 
10 do 15 lat. Oddanie pierwszego z biurowców 
o całkowitej powierzchni najmu 8,5 tys. mkw. pla-
nowane jest w trzecim kwartale 2021 roku. 

Będzie to pierwszy tego typu kompleks zloka-
lizowany przy lotnisku i pierwszy, którego 
deweloperem jest port lotniczy. 

W październiku  zarząd lotniska podpisał z fir-
mą Hochtief Polska umowę na budowę pierwsze-
go z planowanych siedmiu biurowców w nowej 
inwestycji komercyjnej Airport City Gdańsk. 
Hochtief wybuduje biurowiec Alpha za prawie 66 
mln zł netto. 

- Zaczynamy jedną z największych inwestycji 
biznesowych w Trójmieście. Żadne lotnisko w Pol-
sce dotychczas nie zrealizowało takiego projektu. 
Za granicą takie parki biurowe budują największe 
i najważniejsze lotniska, obsługujące rocznie 
po 20-30 mln pasażerów. Dołączamy więc do naj-
lepszych – podkreślał Tomasz Kloskowski prezes 
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.  

Dodał, że biurowiec Alpha będzie testem dla 
całego przedsięwzięcia Airport City Gdańsk. 

- Nie sztuką jest bowiem postawić taki obiekt, 
ale sprzedać jego powierzchnię komercyjną – mó-
wił prezes PLG. 

- Airport City Gdańsk to inwestycja wyjątko-
wa pod każdym względem, zarówno patrząc na jej 
skalę, jak i jej elegancką, ponadczasową architek-
turę. Przede wszystkim jednak to jedyny taki pro-
jekt na rynku biurowym w Polsce, który będzie 
dodatkowym impulsem do wzrostu sektora biur 
w całym Trójmieście. Już teraz jest to jedna z naj-
szybciej rosnących lokalizacji biurowych w tej 
części Europy, a gdańskie lotnisko bez wątpienia 
przeciera szlaki na pozostałych rynkach regional-
nych w naszym kraju – komentował Marcin 
Faleńczyk dyrektor biura JLL w Trójmieście. 

W zależności od powodzenia rynkowego 
pierwszego biurowca władze lotniska  zdecydu-
ją o budowie kolejnego obiektu o nazwie Bravo. 

Znany jest a to ostateczny kształt nowego pir-
su przedłużającego terminal T2.  Również w paź-
dzierniku Port Lotniczy Gdańsk  podpisał z Kor-
poracją Budowlaną Doraco umowę na realizację 
rozbudowy terminalu pasażerskiego. jjj 

W 2021 roku terminal T2 zyska nowy pirs o pow.  16 tys. m kw, który obsłuży pasażerów krajów non-Schengen i czartery
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Nowa jakość i nowy rynek
Strefa lotnicza

Termin realizacji to 26 miesięcy, czyli III 
kwartał 2021 roku. Koszt to pand 255 mln zł. 

Po wybudowaniu pirsu Port Lotniczy Gdańsk 
zyska prawie 16 tys. m kw. nowej powierzchni, 
dzięki której pasażerowie będą mogli podróżo-
wać w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. 
To dla nas absolutny priorytet - mówił prezes Por-
tu Lotniczego Gdańsk przy okazji podpisania 
umowy. 

- Kiedy w 1996 roku rozpoczynaliśmy budo-
wę terminalu T1, byliśmy niewielką gdańską fir-
mą, która w konsorcjum realizowała pierwszą du-
żą inwestycję dla lotniska. W 2011 roku gdański 
port był na 4 miejscu pod względem liczby obsłu-
żonych pasażerów wśród portów lotniczych 
w Polsce, a Doraco w konsorcjum realizowało no-
woczesny terminal T2 - mówił Karol Zduńczyk, 
prezes Korporacji Budowlanej Doraco. 

W nowym pirsie portu będą obsługiwani pa-
sażerowie rejsów rozkładowych, którzy podróżu-
ją do krajów non-Schengen, takich jak Irlandia czy 
Wielka Brytania, a także pasażerowie czarterów 
np. do Turcji, Egiptu. Obecnie podróżni ci korzy-
stają z pochodzącego z 1997 roku terminalu T1. 
Część nowego pirsu będzie też przeznaczona 
do obsługi pasażerów z krajów strefy Schengen. 

Gdańskie lotnisko  w rankingu AirHelp 2019 
znalazło się 5 miejscu w globalnym rankingu lot-
nisk, biorąc pod uwagę punktualność, jakość ob-
sługi i ofertę handlową. Port lotniczy, i tak już je-
den z najlepszych pod względem liczby odwoła-
nych czy opóźnionych  lotów czeka ważna  inwe-
stycja. W połowie tego roku lotnisko ma zostać 
wyposażone w system ILS III. Obecnie posiada 
ILS II, który zapewnia realizacje operacji lotniczych 
przy. 

- Dzięki systemowi ILS, obecnie kategorii II, 
oraz wyposażeniu drogi startowej i dróg kołowa-
nia w doskonałe oświetlenie, mgły nie są już dla 
nas przeszkodą do przyjmowania jednostek, a złe 
warunki atmosferyczne rzadko utrudniają opera-
cje lotnicze – wyjaśniał Jarosław Trzoska kierow-
nik działu operacyjnego Portu Lotniczego Gdańsk.  

Sytuacja ulegnie jeszcze poprawie po urucho-
mieniu kategorii III. Wówczas radiowy system na-
wigacyjny będzie wspomagał lądowanie samolo-
tów w warunkach ograniczonej widzialności do 75 
metrów. Obecnie ILS kategorii II wspomaga lądo-
wanie przy widzialności wzdłuż drogi startowej 
do 300 metrów.  

ILS kat. III zostanie uruchomiony na gdańskim 
lotnisku do połowy 2020 roku. Port Lotniczy 
Gdańsk jest już do tego w pełni przygotowany 
technicznie. Uzgadniana jest dokumenta-
cja w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i w Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej, co zakończy się cer-
tyfikacją. 

W ubiegłym roku, żadna operacja lotnicza nie 
została odwołana z powodu mgły  w Porcie Lot-
niczym Gdańsk. Pogoda wpłynęła na odwołanie 
17 operacji, co stanowiło tylko 0,03 procent 
wszystkich startów i lądowań. W tym roku wynik 
ten będzie najpewniej jeszcze lepszy. 
Mateusz Tkarski 
redakcja@prasa.gda.pl

jjj 

Pierwszy z siedmiu obiektów biurowych w ramach Airport City Gdańsk jest już 
budowany. To pionierskie przedsięwzięcie portu lotniczego w skali kraju.
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Umowę na pirs T2 podpisali: Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk, 
Karol Zduńczyk, prezes Doraco i Radosław Preiss, członek zarządu Doraco.
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PREMIERA TESLI

FUTURYSTYCZNY CYBERTRUCK TESLI WYWOŁUJE SKRAJNE EMOCJE.  
MOŻNA JUŻ JEDNAK PRZYJĄĆ, ŻE BĘDZIE SPRZEDAŻOWYM HITEM 

 Najmocniejsza wersja elektrycznego pick-upa Tesli rozpędza się  
do 60 mil na godzinę w 2,9 sek. Pojazd wejdzie do produkcji w 2021 r.  
Elon Musk, CEO Tesli, zaprezentował 

w Tesla Design Center w Hawthorne w Kalifor-
nii, nowy elektryczny pojazd – Cybertrucka. 
Wykonany ze stali nierdzewnej samochód, 
w wersji przedprototypowej, wygląda na tyle 
nietypowo, że stał się wręcz pośmiewiskiem 
internetu, zaś nieudana próba sprawdzenia 
wytrzymałości szyb pancernych auta podczas 
prezentacji wymusiła złą dla Muska i Tesli reak-
cję giełdy. Życie już jednak pokazało, że dla 
klientów nie ma to większego znaczenia. 
Cybertruck jest niemal tak popularny, jak słyn-
ny Model 3 Tesli. 

Podczas prezentacji Cybertruck wyglądał 
niczym ogromny rekwizyt z planu „Mad 
Maxa”, w zasadzie nie przypominając niczego, 
co dziś jeździ po drogach. Futurystyczny 
design pick-upa, choć spotkał się z krańcowy-
mi ocenami, nie odstraszył jednak klientów. 
Nie sprawiła tego również nieudana próba 
pokazania trwałości pancernych szyb samo-

chodu – Franz von Holzhausen, główny projek-
tant firmy z Palo Alto, rzucił w szybę metalową 
kulą, wywołując wyraźne zniszczenia. – Jest 
coś do poprawienia – zauważył Musk. 

Wall Street zareagowała nerwowo; akcje 
Tesli poszły w dół, kilkaset milionów dolarów 
(„Forbes” oszacował, że niemal 770) stracił też 
Musk, ale CEO Tesli poinformował w niedzielę 
wieczorem na Twitterze (premiera odbyła się 
w czwartek, 21 listopada), że Cybertrucka 
w ciągu kilku dni zarezerwowało już 200 tys. 
osób. A to oznacza, że pojazd cieszy się niemal 
taką popularnością jak słynny Model 3 Tesli, 
który – w ciągu 24 godzin od prezentacji – 
zamówiło 180 tys. klientów. Ci, którzy zama-
wiali Cybertrucka, wpłacali depozyty w wyso-
kości 100 dolarów. Jak łatwo obliczyć, ich 
suma wynosiła w niedzielę już 20 milionów 
dolarów. 

Tymczasem CEO Tesli wyjaśnił później 
problem z pękniętymi szybami. Jak się okaza-

ło, von Holzhausen, jeszcze przed oficjalnym 
pokazem, w ramach testu, uderzał młotem 
kowalskim w bok pick-upa; stal bez proble-
mów wytrzymała, ale osłabiona została struk-
tura szyb, które później pękły. 

Tesla produkcję Cybertrucka planuje rozpo-
cząć w 2021 roku. Ceny? Od 39 900 do 69 
990 dolarów. Będą trzy warianty tego niekon-
wencjonalnego pick-upa. Najtańsza wersja, 
z pojedynczym silnikiem i napędem na tylne 
koła, będzie kosztowała 39 900 dolarów. 
Zasięg tego modelu ma wynosić ponad 250 
mil. Wersja z dwusilnikowym napędem 
na wszystkie koła, większym udźwigiem 
i zasięgiem ponad 300 mil będzie kosztować 
49 900 USD. Za najdroższą wersję, wyposażo-
ną w trzy silniki elektryczne, będzie trzeba 
zapłacić 69 900 USD. Ten wariant, z zasię-
giem ponad 500 mil, ma wejść do produkcji 
najwcześniej w 2022 roku.  
GRZEGORZ LISIECKI

Hit
Strefa marki



INWESTYCJE W CENTRUM 
MIASTA, ROZWIĄZANIA 
PROEKOLOGICZNE 

TEKST: MATEUSZ TKARSKI

D
la Euro Stylu 2019 to ważny i udany 
rok. Przede wszystkim sfinalizowali-
śmy kilka istotnych akwizycji, które 
już w 2020 roku zaowocują rozpoczę-
ciem inwestycji o dużej skali i wadze 
nie tylko dla naszej firmy, ale również 
dla Gdańska. Rozpoczęliśmy kilka no-
wych inwestycji i kontynuowaliśmy 
realizację osiedli w Gdańsku, Gdyni 

i gminach ościennych – odnotowując rekordowe 
wyniki sprzedaży. Po ponad dwóch latach od za-
kupu Euro Stylu przez Grupę Dom Development 
przeszliśmy rebranding, jednak przy zachowa-
niu dobrze rozpoznawalnego brandu Euro Styl. 
Logo naszej spółki zbliżyło się kolorystyką do zna-
ku firmowego Dom Development, pojawił się też 
dopisek informujący o przynależności do Grupy. 
Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Nie za-
braknie nam w nim ambitnych zadań, co lubimy. 

W 2019 roku nabyliśmy, między innymi,  
7-hektarowy grunt w Śródmieściu Gdańska – 
część Młodego Miasta, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Europejskiego Centrum Solidarności. Zbu-
dujemy tam 1200 mieszkań. Powstaną też loka-
le o charakterze usługowym i biurowym. Młode 
Miasto to niezwykle ważny obszar dla rozwoju 
Gdańska. Mamy przekonanie, że będzie to część 
miasta chętnie wybierana do życia i chętnie 
odwiedzana przez mieszkańców innych dziel-
nic, choćby ze względu na zabytkowy budynek 
tzw. hali U-Bootów, który troskliwie odrestauru-
jemy i ulokujemy w nim atrakcyjne funkcje ko-
mercyjne. Jestem przekonana, że dodatkową za-
chętą, prócz doskonałej lokalizacji, będą dobra, 
ponadczasowa architektura oraz jakościowe ma-
teriały, które zastosujemy, realizując tę dzielnicę. 

Drugim, bardzo ważnym wydarzeniem 2019 
roku było dla nas podpisanie umowy partner-
stwa publiczno-prywatnego, wpisującego się 
w rewitalizację Dolnego Miasta, pomiędzy Mia-
stem Gdańsk a konsorcjum GGI Dolne Miasto, 
które Euro Styl tworzy z firmą Inopa. Cały teren, 
którego dotyczy umowa, to 11 ha. Wspólnie zre-
alizujemy kilka istotnych dla tej dzielnicy inwe-
stycji o charakterze publicznym, m.in. kompleks 
sportowy i przedszkole, zagospodarujemy tere-
ny zielone i nabrzeże rzeki, zrewitalizujemy za-
bytkową kamienicę. Z poszanowaniem historycz-
nego charakteru miejsca stanie tu także zabudo-
wa mieszkaniowa – około 700 mieszkań i lokali 
usługowych. Myślę, że część osób, które z róż-
nych powodów opuściły Dolne Miasto, zapew-
ne z sentymentem zdecydują się wrócić na te 
piękne tereny otoczone wodą. 

Sądzę, że Gdańsk jest wyjątkowym miastem 
w skali kraju pod względem realizacji nowych in-
westycji w samym Śródmieściu. Wydarzenia 
2019 roku potwierdzają, że Euro Styl będzie miał 
znaczący udział w zagospodarowaniu tych tere-
nów. 

Mamy zabezpieczone grunty pod realizację 
nowych inwestycji – zarówno apartamentowych, 
jak i z sektora popularnego. W 2020 roku będzie-
my kontynuować także rozpoczęte projekty, 
m.in. Osiedle Beauforta na Pogórzu k. Gdyni – 

Gdańsk jest wyjątkowym miastem w skali kraju 
pod względem realizacji nowych inwestycji 
w śródmieściu.  Euro Styl będzie miał znaczący 
udział w zagospodarowaniu tych terenów - mówi  
Magdalena Reńska, członek zarządu Euro Styl 
z Grupy Dom Development
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Podsumowania i plany
Strefa opinii
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i powierzchnie magazynowe. W ramach wsparcia, 
przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie 
do kosztów uzbrojenia terenu oraz prac budow-
lanych. Około jedna trzecia zapytań inwestorów 
obsłużonych przez nas w zeszłym roku dotyczy-
ła tego mechanizmu. Niedługo będziemy mogli 
poinformować o pierwszych przedsiębiorcach, 
którzy się zakwalifikują do uzyskania wsparcia. 

W 2020 roku będziemy kontynuować pracę 
nad rozwojem sektorów priorytetowych dla wo-
jewództwa pomorskiego, aczkolwiek przyjmuje-
my, że dotknie nas w jeszcze większym stopniu 
niż dotychczas spowolnienie gospodarcze, postę-

pujące w gospodarce globalnej. Staramy się przy-
gotować na jego nadejście, przygotowując mecha-
nizm wsparcia szkoleń dla osób, które chciałyby 
się przekwalifikować. Wśród najważniejszych te-
matów, którym będziemy poświęcać swoją uwa-
gę, należy wymienić dalszy rozwój projektu „Live 
more. Pomerania” oraz mechanizmu wsparcia 
przedsiębiorców z sektora MŚP. Planujemy rów-
nież ściągnięcie na Pomorze dużego i ważnego 
wydarzenia biznesowego. Tradycyjnie spodzie-
wamy się również kilku większych projektów in-
westorów zagranicznych w ciągu pierwszej poło-
wy roku.

z bogatą infrastrukturą sportową, zlokalizowane 
nieopodal planowanej stacji kolejki oraz Zielony 
Południk w Gdańsku – osiedle, którego przestrze-
nie wspólne będą sprzyjały budowaniu relacji są-
siedzkich. Urządzamy tam grządki sąsiedzkie, 
ogrody deszczowe, grillowisko, pomost, lapida-
rium, półki wymiany książek – zaopatrujemy je 
w pierwsze zbiory książek, a mieszkańcy, mamy 
nadzieję, będą kontynuować tę akcję. Obydwa 
osiedla cieszą się dużym powodzeniem, zwłasz-
cza wśród młodych rodzin. 

Rok 2019 to dla Euro Stylu również rok zaan-
gażowania w rozwiązania proekologiczne. Jed-
nym z nich są wspomniane ogrody deszczowe. 
Inne, bardziej zaawansowane technologicznie 

rozwiązanie zastosowaliśmy w oddawanym 
do użytkowania w 2020 roku Osiedlu Mezzo 
na gdańskim Przymorzu, np. panele fotowolta-
iczne czy gniazda w halach garażowych, które 
można wykorzystać zarówno do ładowania sa-
mochodów elektrycznych, jak i do odkurzania 
auta wewnątrz. 

2019 rok był kolejnym rokiem wzrostu cen 
nieruchomości w Trójmieście, powodowanego 
podobnymi czynnikami jak w 2018 roku (rosną-
ce koszty podwykonawców i bardzo drogie dział-
ki). Niestety, zapowiadane na 2020 rok podwyż-
ki (cen energii czy płac) mogą wpłynąć na dalsze 
wzrosty cen mieszkań. Gdańsk jest dojrzałą aglo-
meracją. To zarówno istotny punkt na mapie bi-

znesu, jak i ośrodek akademicki, miasto z boga-
tą ofertą kulturalną i rekreacyjną oraz – co jest nie 
do przecenienia – z czystym powietrzem. Wszyst-
ko to sprawia, że coraz więcej osób przeprowa-
dza się tu, by pracować, uczyć się i po prostu ja-
kościowo żyć. 

W mijającym roku obserwowaliśmy trend do-
tyczący wyborów, których dokonują poszukują-
cy nieruchomości do zamieszkania, tzn. rośnie 
grupa klientów, którzy rezygnują z domów jed-
norodzinnych na obrzeżach Trójmiasta, na rzecz 
mieszkań, nawet o mniejszym – w stosunku 
do dotychczas posiadanego – metrażu, jednak bli-
żej centrum miasta lub biznesowych ośrodków 
Trójmiasta.

INWESTYCJE  I WYDARZENIE BIZNESOWE

TEKST: MATEUSZ TKARSKI

Będziemy rozwijać „Live 
more. Pomerania” - 
mówi Wojciech 
Tyborowski, dyrektor  
Invest in Pomerania

R
ok 2019 był dla Invest in Pomerania 
pracowitym rokiem. Przede wszyst-
kim osiągnęliśmy kolejny kamień mi-
lowy w naszej działalności, oficjalnie 
przekraczając liczbę 100 zamkniętych 
projektów inwestycyjnych od mo-
mentu powołania inicjatywy w 2011 
roku. W ciągu niecałej dekady istnie-
nia obsłużyliśmy ok. 1000 zapytań 

oraz zrealizowaliśmy niemal 400 wizyt inwesto-
rów w regionie. W tym czasie inwestorzy zadekla-
rowali utworzenie ponad 15 tys. nowych miejsc pra-
cy. 

Kontynuowaliśmy rozwój projektu „Live more. 
Pomerania”, którego celem jest promocja woje-
wództwa i pomorskich pracodawców oraz przycią-
ganie nowych kandydatów spoza regionu. W jej ra-
mach uruchomiliśmy platformę rekrutacyjną, gdzie 
osoby zainteresowane relokacją na Pomorze mo-
gą zostawić swoje CV. Chętnych szukamy poprzez 
prowadzoną kampanię online, udział w targach pra-
cy i organizowanie dedykowanych spotkań na te-
renie całej Polski. Bazę kandydatów udostępnili-
śmy pracodawcom, którzy współpracują z nami 
w ramach projektu. 

Uruchomiliśmy również nowy mechanizm 
wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które 
planują inwestycję w nowe zakłady produkcyjne 
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FOT. PRZEMEK SWIDERSKI

PRACODAWCY ROKU 2019.  
NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH  WŚRÓD 

NAJLEPSZYCH NA GALI EVENING



Byliśmy tam
Strefa w obiektywie

TEKST: JACEK KLEIN 
ZDJĘCIA:  PRZEMEK ŚWIDERSKI

T
radycją już jest, że na początku każde-
go roku kilkuset gości spotyka się pod-
czas Gali Evening organizowanej przez 
Pracodawców Pomorza. To największe 
wydarzenie biznesowe na Pomorzu, 
podczas którego honorowani są najlep-
si pomorscy pracodawcy i przedsiębior-
cy oraz osoby i organizacje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości oraz promu-

jące społeczny aspekt działalności biznesowej. 

Pracodawcy roku 
 

Spotkaliśmy się, aby nagrodzić najlepszych po-
śród nas. Wkraczając w 2021 rok, mamy wiele obaw 
związanych nie tylko z powodu spowolnienia go-
spodarczego. Gospodarka potrzebuje spokoju, bez-
pieczeństwa i stabilności. To czynniki pozaekono-
miczne, ale ważne dla inwestorów. Dzisiaj dzieląca 
nas polityka wdarła się do naszych organizacji, firm 
i domów. Jako przedsiębiorcy jesteśmy przekona-
ni, że Polska silna może być jednością. Powinniśmy 
rozmawiać, dialog jest najlepszym rozwiązaniem - 
mówił Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodaw-
ców Pomorza. 

Gala miała świetną oprawę i zorganizowana zo-
stała z rozmachem. Trzy sceny i setki gości mogło za-
poznać się z osiągnięciami tegorocznych laureatów. 
Spotkanie jak zwykle uświetnione było obecnoś-
cią gościa specjalnego. W tym roku było ich dwóch. 
Andrzej Seweryn, światowej sławy aktor i reżyser, 
pedagog, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, 
aktor i reżyser teatralny oraz profesor Jerzy Limon, 
wybitny znawca Szekspira i epoki elżbietańskiej, 
anglista, historyk, tłumacz literatury angielskiej, te-
atrolog i pisarz. Goście mieli okazję wysłuchać cie-
kawych fragmentów sztuk Szekspira, aktualnych 
do dzisiaj oraz obcować z geniuszem aktorskim. 

Główną częścią wieczoru było wręczenie na-
gród za ubiegłoroczne osiągnięcia. 

14 lutego w AmberExpo 
odbyła się doroczna Gala 
Evening Pracodawców 
Pomorza, podczas której 
nagrodzono najlepszych 
spośród przedsiębiorców 
oraz osoby i instytucje, 
którym  przedsiębior-
czość i społeczne 
zaangażowanie leży 
na sercu.
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Wyróżnienia, statuetki i tytuł „Pomor-
ski Pracodawca Roku 2019” otrzymają firmy, które 
osiągając planowane wyniki ekonomiczno-gospo-
darcze, przestrzegają zasad etyki i odpowiedzial-
ności społecznej. Firmy, które w swojej działalnoś-
ci kładą nacisk na rozwój i innowacje oraz systema-
tycznie inwestują w kapitał ludzki. Idei konkursu 
„Pomorski Pracodawca Roku” przyświecają cele 
związane z upowszechnianiem dobrych praktyk 
w gospodarce, przedstawianie rzeczywistego wi-
zerunku pracodawcy oraz promowanie pomor-
skich marek i rozwoju gospodarczego regionu. 

Nagrodę główną i tytuł Pomorski Pracodawca 
Roku 2019 w kategorii przedsiębiorstwo zatrud-
niające do 9 pracowników otrzymało Przedsiębior-
stwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe „Skoli-
mowski” Marcin Skolimowski. Wyróżnienia otrzy-
mali: Jeans Land s.c. Janina, Bogusław, Ewa, 
Skrzyniarz; Stocznia Cesarska Development sp. 
z o.o.; Kancelaria Podatkowo-Prawna Jarosław 
Wróblewski. 

Nagroda główna i tytuł Pomorski Pracodawca 
Roku 2019 w kategorii przedsiębiorstwo zatrud-
niające od 10 do 50 pracowników przypadła firmie 
Primagran sp. z o.o., której prezesem jest Tomasz 
Sznajder. Wyróżnienia otrzymały firmy: Comel To-
masz Hinz; Franklin sp. z o.o. sp.k.; Netz sp. z o.o. 

Nagrodę główną i tytuł Pomorski Pracodawca 
Roku 2019 w kategorii przedsiębiorstwo zatrud-
niające od 51 do 250 pracowników otrzymało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AMG” 
sp. z o.o. Prezesuje mu Maciej Babij. Wyróżnienia 
otrzymały Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć sp. z o.o.; 
Remontowa Coating & Equipment sp. z o.o.; TTS 
Poland sp. z o.o. 

Nagrodę główną i tytuł Pomorski Pracodawca 
Roku 2019 w kategorii przedsiębiorstwo zatrud-
niające powyżej 250 pracowników otrzymała „Saur FO
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Neptun Gdańsk” SA. Prezesem zarządu jest Guy 
Fournier. Wyróżnienia otrzymały Pomorskie Cen-
trum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko 
w Sopocie sp. z o.o.; Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.; 
VGL Group sp. z o.o. 

Nagrodę specjalną Pomorski Pracodawca Ro-
ku 2019 otrzymały Grupa Energa za projekt i wdra-
żanie systemu energetyki odnawialnej; Grupa Pro-
gres sp. z o.o. za zabezpieczanie potrzeb pracodaw-
ców na rynku pracy oraz Zespół Szkół Łączności 
im. Obrońców Poczty Polskiej za efektywną współ-
pracę ze środowiskiem gospodarczym. 

Nagrodę Pracodawca Roku 2019 Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot otrzymała 
firma Torus sp. z o.o. sp.k. 

Statuetki za wyjątkowe 
osiągnięcia 
Nagrodę „Złoty Oxer” otrzymał Jacek 

Sarnowski, założyciel firmy Porta KMI Poland. 
Nagrodę „Primum Cooperatio” - otrzymała prof. 

dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska reprezentu-
jąca Gdański Uniwersytet Medyczny. 

Nagrodę „Negotium Pro Cultura” - Biznes dla 
Kultury otrzymał Mariusz Grzęda, prezes Biura 
Usługowego Mario. 

Nagrodę „Pracodawca Przyjazny Cudzoziem-
com” odebrała Piekarnia-Cukiernia Sławomir Miel-
nik. 

Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzial-
ności Helisa oraz firma Kemira Gdańsk sp. z o.o. 
otrzymały nagrodę i statuetkę „Przedsiębiorcy Od-
powiedzialnego i Wrażliwego Społecznie”. 

Nagrodę „Biznes Wybiera Mediacje” za aktyw-
ne działanie w zakresie promocji mediacji jako me-
tody rozwiązywania konfliktów w środowisku go-
spodarczym odebrał Zbigniew Canowiecki, prezy-
dent Pracodawców Pomorza.
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TRENDY

CLASSIC BLUE. 
CO OZNACZA 
TEN KOLOR?

Pod koniec 2019 
roku Instytut 
Pantone ogłosił kolor 
roku 2020. To classic 
blue, kolor symboli-
zujący spokój, pew-
ność siebie i pragnie-
nie stabilizacji oraz 
trwałych życiowych 
fundamentów w nie-
pewnych czasach 
zdominowanych 
przez technologię. 

- Na pewno ozna-
cza to, że będzie tego 
koloru więcej 
na Instagramie, 
w modzie ulicznej, 
trendach, kolekcjach 
projektantów - mówi 
Tatiana Szczęch, sty-
listka. - Pantone pro-
rokuje, że wpłynie 
też na kierunki 
podróży wybierane 
przez konsumentów 
i identyfikację gra-
ficzną nowych gadże-
tów - dodaje Tatiana 
Szczęch. Kolor roku 
pojawi się przecież 
nie tylko w modzie.
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DWA ODCIENIE

CLASSIC BLUE 
A KOBALTOWY

Tatiana Szczęch 
zaznacza, że kolor 
classic blue często 
mylony jest z kobal-
tem, tymczasem jest 
od niego spokojniej-
szy, mniej krzykliwy, 
odrobinę ciemniej-
szy. Warto odróżniać 
te dwa odcienie kolo-
ru niebieskiego.

MODA

KOLOR, KTÓRY WPŁYWA 
NA NASZĄ PSYCHIKĘ

- Żyjemy w czasach, które wymagają zaufa-
nia i prawdy. Ten rodzaj trwałości i pewności 
odzwierciedla kolor roku 2020 Pantone. 
Classic blue to solidny i niezawodny niebieski 
odcień, na którym można zawsze polegać - 
mówiła Leatrice Eiseman, executive director 
w Pantone Color Institute, uzsadniając wybór 
Instytutu. 

Podkreślała, że ten odcień kojarzący się 
z wieczornym niebem ma skłaniać do myślenia 
i refleksji oraz nieustannego poszerzania per-
spektyw. - Pantone 9-4052 classic blue to 
kolor, który przypomina sugestywne wieczor-
ne niebo, zachęcając do poszerzenia horyzon-
tów i otwarcia się na przepływ komunikacji - 
mówiła Leatrice Eiseman. Dodała, że odcień 
classic blue ma niezwykły wpływ na naszą psy-
chikę, uspokaja, koi, wycisza.

CIEKAWOSTKI

SPOKOJNY KOLOR PO MOCNYCH BARWACH
W poprzednich 

latach kolorami roku 
były: living coral 
(2019), ultraviolet 
(2018) i greenery 
(2017). To barwy dość 
intensywne. Przy-
szedł czas na coś bar-
dziej stonowanego. 
Classic blue to barwa 
prosta i elegancka, 
a zarazem ponadcza-
sowa. Kojarzy się ze 

spokojem, stabilnoś-
cią, pewnością siebie, 

umocowaniem w rze-
czywistości.

CIEKAWOSTKA

JAK LOGO 
FACEBOOKA

Dominacji classic 
blue możemy spo-
dziewać się nie tylko 
w modzie, ale 
i wystroju wnętrz, 
designie, dodatkach. 
Można już kupić 
poduszki, kubki, 
notatniki, swetry, 
żakiety czy buty 
w kolorze classic blue. 
W przestrzeni jest on 
obecny od dawna, 
wystarczy spojrzeć 
na logo Facebooka.

PORADA

KLASYKA CZY KONTRAST? 
MOŻLIWOŚCI JEST KILKA

Stylistka Tatiana Szczęch zwraca uwagę, że 
classic blue stworzy świetny duet z klasyczną 
bielą, jasną szarością. - To idealny pomysł 
na strój do biura. Jeśli lubimy spokojne, stono-
wane połączenia kolorystyczne, możemy go 
nosić z turkusem, beżem, złotem. Dla wielbicie-
lek kontrastów lepsze będą intensywne poma-
rańcze, fuksja, musztardowożółty - wylicza. 

Jak mówi, pięknie zaprezentuje się ze złotą 
biżuterią. - Stworzą niezwykle spokojny, stono-
wany duet. Ze srebrem też będzie dobrze, ale 
totalnie zimno, kontrastowo. Latem łączyłabym 
go z turkusami, zimą z kamieniami w kolorze 
szmaragdowej zieleni. U ciepłych typów kolory-
stycznych sprawdzi się w towarzystwie bur-
sztynów - podpowiada stylistka. 

DODATKI

KOLOR, KTÓRY PASUJE WSZYSTKIM TYPOM KOLORYSTYCZNYM
Tatiana Szczęch 

mówi wprost, że 
classic blue jest dość 
wdzięcznym kolo-
rem. - Z odpowiednio 
dobranymi dodatka-
mi pasuje właściwie 
wszystkim typom 

kolorystycznym - 
podkreśla. - Ciepłe, 
świeże wiosny 
powinny go nosić 
w towarzystwie 
makowej czerwieni, 
żółcieni. Chłodne, 
delikatne lata ze sre-

brem, brudnym 
różem. U jesieni pięk-
nie połączy się 
z pomarańczem i kar-
melowym brązem, 
a u zim - z fuksją 
i wiśnią - podpowiada 
stylistka.
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Kolor roku: classic blue
Twój styl
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Gdzie nas znaleźć
Strefa dystrybucji



Sposób leczenia zabiegowego, którego  
celem jest wykonanie u Pacjenta określonego 
zabiegu w minimalnym czasie.

Nowoczesna technika operacyjna pozwala 
na precyzyjne wykonanie zabiegu przy  
zminimalizowanym okresie hospitalizacji.


