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Czy po 26 latach gospodarki wolnorynkowej Polacy znają mechanizmy jej funkcjonowania? Co 
dzisiaj decyduje o tym, że w Polsce ciągle zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy 
Zachodniej? Jedną z barier, która wpływa na taki stan rzeczy, jest infrastruktura. W naj-
nowszym raporcie Forum Ekonomicznego Polska infrastruktura wypada bardzo niekorzyst-
nie. Wyprzedzają nas m.in. Kazachstan, Namibia i Rwanda, a także większość krajów euro-
pejskich. Tymczasem jak pokazują badania, jednym z głównych czynników który decydu-
je, że Państwo szybko się rozwija, powstaje wiele nowych firm oraz ściągają do kraju zagranicz-
ni inwestorzy, jest sprawnie działającą infrastruktura. Pamiętajmy,  że każdy obcokrajowiec, który
 przyjeżdża do naszego kraju i wydaje tutaj swoje pieniądze - turysta, przedsiębiorca, pacjent, spor-
towiec, kibic, pielgrzym przyczynia się do wzrostu naszych wynagrodzeń. Stwarzajmy więc dobre 
warunki do tego, aby obcokrajowcy chcieli do nas przyjeżdżać i w Polsce wydawać swoje pieniądze. 
  STR. 20

 Z cyklu rozmów ze znanymi polskim przedsiębiorcami, dzisiaj prezentujemy 
inspirujący wywiad z prezesem firmy Transportowej Arturem Czepczyńskim
Rozmowa o początkach firmy, konkurowaniu na rynkach polskim oraz 
zagranicznym, a także o tym, jakie wyzwania stoją przed firmą na kolej-
ne lata. Historia firmy ABC Czepczyński zaczyna się od sprzedaży jajek. 
W tej chwili jest to jedna z największych firm transportowych w Polsce, któ-
ra z sukcesem konkuruje na rynkach europejskich. Strategia firmy zakłada 
wzrost obrotów o 100% do roku 2020. Jak mówi sam prezes, inwestowa-
nie w nowe technologie, cierpliwa praca, współpraca oraz świetna atmos-
fera, to czynniki decydujące o sukcesie firmy. Doświadczenie z prowadze-
nia własnego biznesu i ciężka praca nie mogą wpływać na relacje z rodziną, 
która zawsze powinna być na pierwszym miejscu.
Zapraszamy do lektury.  STR. 18

Obywatele bardzo często 
mają poczucie, że ich głosy 
w wyborach nic nie znaczą 
i nie mają bezpośredniego 
przełożenia na codzienne ży-
cie. Dlaczego jednak warto 
pójść i zagłosować pomimo 
braku motywacji?

Wybory parlamentarne od-
będą się 25 października 2015 
roku. Polacy zdecydują, kto 
przez najbliższe cztery lata bę-
dzie zasiadał w ławach Sejmu 
i Senatu. W wyborach parla-
mentarnych wybieramy 460 
posłów i 100 senatorów. Wy-
bory do Sejmu odbywają się 
w systemie proporcjonalnym. 
Oznacza to, że głos w wybo-
rach parlamentarnych przy-
pada zarówno liście partyjnej, 
jak i potem konkretnemu kan-
dydatowi. Jednomandatowe 

okręgi wyborcze obowiązują 
w wyborach do Senatu. 

Każdy z nas żyje  w kraju, 
w którym dostrzega wiele nie-
prawidłowości, utrudnień 
i błędnych decyzji, które wpły-
wają na życie każdego z nas. 
Skłonni do narzekań, często 
obarczamy winą za taki stan 
rzeczy polityków, urzędy i in-
stytucje. Jak możemy to zmie-
nić? Czy mamy realny wpływ 
na poprawę jakości naszego ży-
cia?  Jedną z możliwości jest za-
głosowanie. Nie pozwólmy so-
bie wmówić, że nasz głos i tak 
niczego nie zmieni. Mamy re-
alny wpływ na to, jak będzie 
funkcjonowało nasze Państwo 
przez kolejne 4 lata. Nie zmar-
nujmy szansy, która stoi przed 
każdym z nas. Nasze dzieci, ro-
dziny i Polska liczą na nasz głos!

Wybory – obowiązek czy przywilej? Czy warto wziąć udział w wyborach?
Jeśli czujesz się odpowiedzialny za siebie, swoją rodzinę, miejscowość i kraj, 

to 25.10.2015 idź i oddaj głos.

J.
T
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Szosa sukcesu
Rozmowa z ARTUREM 
CZEPCZYŃSKIM- prezesem 
firmy ABC Czepczyński

Skąd pomysł na firmę?
Pochodzę z małej wsi w Wielkopolsce. Jako 

nastolatek przemierzałem hektary traktorem, a 
moim marzeniem było założenie firmy, wbrew 
wyznaczonej dla mnie ścieżki życiowej następ-
cy na rodzinnej gospodarce.  Skończyłem Aka-
demię Rolniczą , a następnie poprosiłem tatę o 
„roczny urlop dziekański”, by sprawdzić sie-
bie i spróbować zrealizować swoje marzenie. 
Stworzyłem w głowie swój biznesplan, odwie-
dziłem znajomych prowadzących swoje firmy 
i za pierwsze zarobione w trakcie studiów pie-
niądze kupiłem samochód oraz zarejestrowa-
łem działalność. Później było już tylko trudniej �

Co miało wpływ na decyzje o założeniu firmy?
Gdy miałem 11 lat, mój tata trafił do szpi-

tala. Zostałem na gospodarce sam, z 11 hekta-
rami pola do obrobienia. Pamiętam wtedy jak 
nie mogłem poradzić sobie z zapięciem płu-
ga do traktora. Wściekłość i bezradność prze-
platała się z falami płaczu. To był taki kluczowy 
moment w moim życiu, gdzie musiałem szyb-
ko dorosnąć. Przez pół roku zajmowałem się 
pracą na roli, musiałem zaorać, zasiać, to była 
bardzo ciężka praca, która pomogła mi jednak 
szybko dojrzeć. W wieku 11 lat stałem się sa-
modzielnym, młodym człowiekiem odpowie-
dzialnym za bliskich i rodziną gospodarkę. To 
w dużym stopniu wykształciło mój biznesowy 
kręgosłup i marzenie, aby oderwać się od tego, 
co tak mocno przytłoczyło 11-letniego chłopca.
Czy jest Pan człowiekiem, który zawsze realizował 
swoje marzenia i dążył  do ich spełnienia?

Tak, byłem i jestem taką osobą. Jeśli marzy-
łem jako mały chłopak o sportowym samocho-
dzie, to po latach to zrealizowałem. To kwestia 
czasu i determinacji oraz tworzenia realnych 
marzeń, możliwych do realizacji. Zawsze mam 
przygotowaną strategię i kilka scenariuszy jej 
realizacji. Zawsze też dziele je na plany krót-
koterminowe na najbliższe dwa lata i długoter-
minowe od 5 do 10 lat. Większość mam spisane 
na kartkach. Zarówno plany, jak i marzenia do 
których będę dążył, wliczając te z dzieciństwa �
Czy spełnił Pan kogoś marzenie?

Zdecydowanie tak. Te marzenia często są ze 
sobą powiązane. Łączą życie prywatne i zawo-
dowe. Czasem są także od siebie zależne. Jed-
no z moich największych marzeń, które udało 
mi się zrealizować dotyczyło mojego taty. Kie-
dy już udało mi się biznesowo coś osiągać, za-
wsze miałem w pamięci, że mój tata przez lata 
marzył o tym, żeby mieć nowego mercedesa. 
Kiedy miałem 30 lat przyjechałem po mojego 
tatę i zabrałem go do salonu samochodowego.  
Gdy do niego weszliśmy,  powiedziałem: „Tato 
wybierz sobie samochód”. Tato był w szoku a ja 
dumny, że jedno z moich dziecięcych marzeń 
mogłem wreszcie zrealizować. Mimo, że miał 
to być mercedes, tato wrócił tamtego dnia te-
renową toyotą, którą ma do dzisiaj �. Ale zmia-
na marki samochodu nie wpłynęła na zmniej-
szenie satysfakcji. 
Jak wyglądały początki firmy? Jak Pana firma się 
zmieniała?

Sam początek firmy był trudny, ponieważ 
nie było mnie stać na taki samochód, którym 
chciałem jeździć. W mojej szufladzie ciągle jest 
koperta z zawartością 1 000 zł, którą pożyczy-
łem od taty. Będąc jeszcze na studiach, za te pie-
niądze kupiłem jajka na farmie, później je sor-
towałem w piwnicy na klasy. Wstawałem o 2 
rano, po to, by jechać do Gorzowa na targ i tam 
handlowałem. Pamiętam, że pieniądze dosyć 

szybko oddałem tacie, zarobiłem kolejne. To 
właśnie za nie po studiach kupiłem pierwszy 
samochód. I tak się zaczęło. 
Z jaką największą przeszkodą spotkał się Pan w swo-
jej branży?

Zaczynając, będąc mała firmą, mieliśmy 
ogromny problem ze zleceniami i z dotarciem 
do naszych klientów. Był to okres, gdzie wcho-
dziły na nasz rynek zachodnie firmy i konku-
rencja była bardzo duża. Wtedy to duże koncer-
ny przejęły rynek, a my byliśmy tylko ich pod-
wykonawcami. Po 18 latach można śmiało po-
wiedzieć, że sytuacja się diametralnie zmieniła, 
ponieważ nie jesteśmy już tylko  podwykonaw-
cami. Mamy taką skalę, dzięki której możemy 
ubiegać się o kontrakty w największych kon-
cernach świata. Przystępujemy do bardzo du-
żych przetargów w całej Europie. Świat się dy-
namicznie zmienia, ale my dotrzymaliśmy mu 
kroku i dzięki temu jesteśmy dobrze prosperu-
jącą firmą. Jesteśmy wysoce rozwinięci techno-
logicznie, zdobyliśmy zaufanie i wiarygodność. 
Małe firmy mają z tym problem. Konieczne jest 
przejście pewnego etapu transformacji wzrostu. 
Po nim jest o wiele łatwiej. Uzyskuje się dostęp 
na najlepszych klientów. Odpowiadając na py-
tanie – najtrudniej jest przeskoczyć etap z ma-
łego do średniego przedsiębiorstwa.
Czy do rozwoju firmy przyczynia się „wyjście” z usłu-
gami za granicę? 

Właśnie miałem o tym mówić. W okresie, w 
którym zaczynaliśmy nasz transport odbywał 
się głównie na terenie naszego kraju. Aby móc 
się rozwijać, musieliśmy wyjść ze swoją dzia-
łalnością poza granice naszego kraju. 
Czy był taki moment w firmie, który zdecydował o 
sukcesie działalności ABC-Czepczyński? Czy to efekt 
codziennej pracy i wyrzeczeń?

Firma to ludzie. Zatrudnienie odpowied-
nich osób, z których znakomita część pracuje 
do dziś, to krok milowy każdej firmy. Zapew-
ne moment przystąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, to był czas, w którym wszystko się 

zmieniło. Otwarcie granic, dostęp do przewo-
zów kabotażowych, to wszystko spowodowa-
ło, że dzisiaj jesteśmy w czołówce branży trans-
portowej w Europie. 
Jak teraz wygląda sytuacja firmy pod względem udzia-
łu w rynku krajowym i europejskim?

Nasz udział na rynku polskim jest niewielki. 
Głównie konkurujemy na rynku zachodnioeu-
ropejskim i tam ta konkurencja jest ogromna. 
Staramy się, by z każdym miesiącem nasz udział 
w rynku europejskim wzrastał.
Jak się konkuruje z firmami z innych krajów, czy Pol-
skie firmy są do tego przygotowane? 

Wbrew pozorom, uważam, że dzisiaj w Pol-
sce jest niewiele firm w branży transporto-
wej, które są w stanie konkurować na rynku 
europejskim i są do tego dobrze przygotowa-
ne. Większość z tych firm jest nadal podwyko-
nawcami dużych firm logistycznych z zacho-
du. Polski przewoźnik mający znaczną ilość 
samochodów jeździ dla dużych zagranicznych 
spedycji, podstawiając im samochody. My na-
tomiast w coraz rzadziej jesteśmy podwyko-
nawcami dla tych wielkich potęg logistycz-
nych. Większość naszych zamówień zdoby-
wamy bezpośrednio od koncernów produk-
cyjnych, w których z powodzeniem startuje-
my do przetargów.
Wspomniał Pan, że firma stanowi ogromną siłę. Z cze-
go wynika siła ABC-Czepczyński?

Nasza potęga wynika głównie z tego, że 
my jako kraj byliśmy zawsze narodem bardzo 
otwartym i chcieliśmy pójść w kierunku za-
chodnim. Trudno powiedzieć mi jaki procent 
polskich firm w tej chwili współpracuje z ta-
kim dużymi klientami jak my. Myślę, że bez-
pośrednia ofertę można złożyć  klientowi je-
śli się ma od 50 do 100 ciężarówek, a w Polsce 
średnia wynosi 4 - 10 samochodów na firmę. 
Wtedy można być tylko podwykonawcą. Dla 
nas siłą są współpracujący z nami przewoźni-
cy, którym pomagamy w pozyskiwaniu ren-
townych zleceń.

Jak na zachodzie odbierana jest polska firma? Co z 
etykietą „Made in Poland”?

Jeżeli do danego przetargu w Niemczech 
startuje kilka firm zarówno niemieckich i pol-
skich, to firmy z Polski zawsze będą niżej noto-
wane. Tak się dzieje. Tego jak na razie nie jeste-
śmy w stanie zmienić, ale muszę przyznać, że 
to stopniowo ewoluuje. U nas niestety jest od-
wrotnie. W Polsce lepiej traktuje się zagranicz-
ny kapitał i zachodnie firmy. Argumentując, 
że mają lepsze rozwiązania, lepszy know how 
na biznes, a polskie firmy są w stanie kupować 
niemieckie, czy francuskie produkty, ponie-
waż są uznawane jakościowo za lepsze, mimo, 
że nasze nie odbiegają niczym od konkurencji 
z zagranicy. Wiadomo, że polskie firmy mają 
problem z wejściem na zachód. Niestety u nas 
świadomość gospodarcza jest na tyle niska, że 
Polacy nadal nie wspierają na tyle ile mogą pol-
skich firm i rodzimych produktów. Zachowu-
jemy się odwrotnie niż obywatele innych bo-
gatych krajów Europy Zachodniej.
Czy Pan uważa, że ta świadomość gospodarcza zmie-
nia się?

Myślę, że my jako kraj i naród musimy 
zwracać większą uwagę na budowanie i zmia-
nę świadomości gospodarczej. Realnie patrząc 
jest to perspektywa 10-15 lat, aby tą sytuację 
zmienić. Obecnie wszystkie moje działania, 
ale również innych, polskich przedsiębiorców 
skierowane są na to, aby budować silną pozycję 
polskich produktów i rodzimych firm. Przede 
wszystkim powinniśmy popyt wewnętrzny 
skierować na produkty pochodzące od naszych 
rodzimych producentów. To jest bardzo trud-
na i mozolna droga, ale trzeba to nieustannie 
robić. Firma ABC-Czepczyński wypracowała 
już swoją pozycję na zachodnim rynku. Jeste-
śmy teraz trochę inaczej postrzegani. Staliśmy 
się wiarygodnym partnerem, z którym warto 
współpracować. Często musimy jednak prze-
konywać niższą ceną, po to, żeby się przebić ze 
swoimi usługami.
Jesteście firmą rodzinną, to jest więcej plusów, czy 
minusów?

Zdecydowanie więcej plusów. Prowadzenie 
firmy w momencie kiedy ludzie podobnie my-
ślą, mają podobne wartości i większe zaufanie 
jest o wiele prostsze. Tak jak w dużych koncer-
nach dzieją się różne złe rzeczy, tak samo cza-
sem dzieje się w firmach rodzinnych. Jednak 
w koncernach panuje przekonanie, że pracu-
je się do momentu, kiedy jest się potrzebnym. 
Do tego czasu jest zaprojektowana kariera pra-
cownika. Uważam, że w takiej firmie jak nasza 
pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, mogą 
zdecydowanie dłużej pracować.  Ponieważ my 
po latach oceniamy to co pozytywnego, roz-
wojowego wniesie dana osoba. Patrzymy na 
to co, firma osiągnęła na wskutek pojawienia 
się kogoś w firmie. Nie kierujemy się wyłącz-
nie rachunkiem ekonomicznym. Wiadomo, że 
gdzieś na końcu musi się on spinać. Najwięk-
szą siłą, którą mamy jest pewność, że z zacho-
du nie przyjdzie sygnał, że zwalniamy nagle po-
łowę działu, czy outsourcingujemy całe przed-
siębiorstwo gdzieś dalej. Do momentu jak ra-
chunek ekonomiczny firmy będzie się zgadzał, 
to ona nie zmieni miejsca swojej lokalizacji, tyl-
ko dlatego żeby uszczuplić to na kosztach pra-
cy, podatków czy na innych rzeczach, tak jak 
to się dzieje, kiedy jakaś fabryka z zachodu wy-
jeżdża dalej. 
Jakim jest Pan prezesem na co dzień?

Myślę, że jestem prezesem, który potrafi 
dostrzec w osobie dobro. Nie lubię pracować z 
osobami, które maja zbyt wysokie ego i nie po-
zwalają cieszyć się z sukcesów w firmie. Wspól-
na radość z osiągniętego sukcesu jest bardzo 
ważna. Jeśli, ktoś jej nie podziela, nie wpisuje 
się w nasze, firmowe DNA. Nie przywłaszczam 



1922 października 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

sobie sukcesów swoich współpracowników, nie 
wchodzę na piedestał. Popycham ludzi do roz-
woju, bo ważne jest żeby sami ze sobą czuli się 
dobrze, a do pracy chodzili nie z musu tylko z 
chęci. Kiedy trzeba jestem stanowczy. Otwarcie 
wyrażam swoje zdanie. Słucham ludzi, moty-
wuję do działania, umożliwiam rozwój. 
Jakie są Pana zawodowe i prywatne marzenia?

Dzisiaj o 7:00 rano wyszedłem na taras, by 
przez kilka minut samotnie pobić się z własny-
mi myślami. W takich chwilach dochodzi do 
człowieka, że trudno jest być tatą trójki dzieci, 
ale jeszcze trudniej jest ponosić odpowiedzial-
ność za ponad setkę osób, które również mają 
rodziny. Zmieniają się priorytety. Nie skupiasz 
się już wyłącznie na sobie i własnych potrze-
bach, a w głowie zawsze pozostaje pewna od-
powiedzialność za całą „firmę” przy tworzeniu 
strategii, zarządzaniu i rozwoju. Największym 
moim marzeniem jest osiągnąć taką stabilizację 
firmy, aby nie stresować się tak bardzo o przy-
szłość tych, za których jestem odpowiedzialny.
Jak godzi Pan życie zawodowe z prywatnym?

Udało mi się to pogodzić. Od wielu lat mam 
czas i na pracę i na rodzinę. Weekendy i waka-
cje mam zarezerwowane dla najbliższych. Po 
takim urlopie wracam zawsze z głową pełną 
pomysłów. Relacje z rodziną są dla mnie bar-
dzo ważne. Nie chce się kiedyś obudzić z jesz-
cze większą firmą niż teraz, ale bez rodziny. Nie 
chcę przegapić czasu dorastania moich dzieci. 
Potrzebuję ich tak samo jak one mnie. I już te-
raz często zastanawiam się jak sobie poradzę z 
syndromem pustego gniazda…
ABC Czepczyński, to nie Pana jedyna firma. Jest pan 
także właścicielem biura podróży. Angażuje się Pan 
społecznie, jest Pan fundatorem Fundacji Pomyśl o 
Przyszłości. Skąd bierze Pan na to czas i pomysły?

Pomysły rodzą się na urlopie albo kiedy 
uprawiam Nordic Walking, jeżdżę na rowe-
rze, pływam. Urlop to czas kiedy uwalniam  
się od codziennych obowiązków, pozostawia-
jąc je dobrze działającemu zespołowi.  Profesor 
Koźmiński takie momenty nazywa „wącha-
niem czasu”. Właściciel firmy musi być wizjo-
nerem, który ciągle „wącha ten czas”. To po-
woduje rozwój jego firmy. 
A skąd pomysł na biuro podróży?

Sam dużo podróżuję. Pierwszą naszą firmą 
związaną z turystyką był ośrodek wypoczyn-
kowy WEZAJ. Zależy nam na spełnianiu marzeń 
ludzi, którzy chcą poznawać świat. Nie może-
my jednak zapominać o Polsce. Zwiedzamy co-
raz dalsze kraje, a swojego nie znamy. 
Co Pana motywuje?

Przede wszystkim uśmiechnięci ludzie. Sta-
ram się unikać trudnych relacji i tzw. tok-
sycznych ludzi, bo oni odbierają mi zapał i nie 

inspirują mnie do działania. Motywuje mnie 
również praca i działalność m.in. w Funda-
cji Pomyśl o Przyszłości. Uważam, że eduka-
cja ekonomiczna jest nam w Polsce bardzo po-
trzebna. 
Jak ocenia Pan działalność Fundacji Pomyśl o Przy-
szłości?

Bardzo dobrze, dlatego należę do jej społecz-
ności. Według mnie najważniejsza jest eduka-
cja dzieci i młodzieży. Ma to wpływ na ich po-
wodzenie na rynku pracy, a ich praca będzie 
miała wpływ na rozwój przedsiębiorstw i całe-
go społeczeństwa. Takie zmiany są potrzebne. 
Dlatego trzeba dopasować się do zmieniające-
go się świata, a nie tylko „dreptać” w miejscu. 
Co sądzi Pan o patriotyzmie gospodarczym?

Nauczenie patriotyzmu gospodarczego to 
ciężka praca. O prawdziwie wolnym rynku mó-
wimy tak naprawdę od 25 lat. Inaczej to wyglą-
dało w czasach komunizmu. Edukować jednak 
trzeba cały czas żebyśmy za 10 czy 15 lat mieli 
lepszą przyszłość. Patriotyzm gospodarczy nie 
może być tylko w naszych głowach, ale musi 
być też widoczny w działaniach.
Prowadzi Pan międzynarodową działalność. Jak wy-
gląda Pana współpraca z urzędami, rządem?

Nie mam aspiracji ani czasu na pracę w sa-
morządzie. Czas wolny i energię wolę poświę-
cić na działania rozwijające patriotyzm gospo-
darczy. Z politykami widuje się podczas oficjal-
nych kongresów, nie prowadzę jednak szcze-
gólnej aktywności politycznej. 
A jak widzi Pan przyszłość swojej firmy w perspek-
tywie 5 lat?

Moją strategią do 2020 roku jest wzrost firmy 
o 100%. Cel jest ambitny, ale możliwy. Pierw-
sze zmiany zaplanowałem w 2012 na 2015 roku. 
Managerowie na początku nie dowierzali, ale 
potem zaczęli mnie wspierać. Wspólnymi siła-
mi udało się. Rozliczając się precyzyjnie, może 
pomyliśmy się o ok. 3% co do obrotu, ale osią-
gniemy to do przyszłego roku. 
Na koniec jakie są Pana pasje?

Największą moją pasją jest zmienianie w Pol-
sce postrzegania przedsiębiorców. Lubię wsa-
dzać kij w mrowisko. Poruszać problemy spo-
łeczne, problemy właścicieli firm i ich pracow-
ników. Stąd moje zaangażowanie w Fundacji 
Pomyśl o Przyszłości czy w Konfederacji Lewia-
tan. Bez względu na poglądy polityczne musi-
my dążyć do wspólnego celu jakim jest patrio-
tyzm gospodarczy. Cel możliwy do osiągnię-
cia od podstaw, dlatego tak ważna jest eduka-
cja dzieci. Jednak tak naprawdę większą świa-
domość społeczną powinni mieć wszyscy, po-
litycy, konsumenci, pracodawcy, pracownicy. 
Przedsiębiorcy powinni wymieniać się swoim 
doświadczeniem i bardziej współpracować ze 

sobą. Moją pasją jest właśnie zmierzanie do tego 
celu i jego osiągnięcie. 

Opinie Pracowników:

Pracownik 1
Trudno wypowiadać się o firmie, w której 

się pracuje obiektywnie. To może będzie trud-
ne, co teraz powiem, ale ja ze względu na po-
siadanie umiejętności i doświadczenie poszu-
kiwane na rynku pracy, nie muszę pracować w 
firmie ABC-Czepczyński, a jednak to robię. To 
pokazuje, jaka atmosfera, relacje oraz współ-
praca panują w firmie. Większość z nas, która 
pracuje, to ludzie, którzy coś już w swoim ży-
ciu innego robili, a znaleźli się w niej dokonu-
jąc świadomych wyborów. 

Podam świetny przykład, na to jak mogą się 
czuć osoby u nas zatrudnione. Mamy oddzia-
ły w Warce i Ostrołęce, jak powstały... sami 
zobaczcie. Była dziewczyna, która wyszła za 
mąż, zaszła w ciąże i po urodzeniu przyszła do 
naszego Prezesa żeby wypowiedzieć umowę 
o pracę, ponieważ zdecydowała, że zostaje w 
Warce ze względu na dziecko. Prezes to usły-
szał i powiedział: „Dobrze rozumiem całą sy-
tuację, ale dla mnie jest świetnym pracowni-
kiem i nie zgadzam się na Twoje odejście. Wszy-
scy są z Ciebie zadowoleni i chciałbym żebyś zo-
stała w firmie. Aby Ci to umożliwić otworzy-
my oddział w Warce. Tam zaczniesz pracować, 
kierować oddziałem i się rozwijać …” Podob-
nie powstał oddział w Ostrołęce. Po roku oka-
zuje się, że oddział w Warce jest na 3 miejscu 
pod względem przynoszonych dochodów, wi-
dać, że to zaufanie świetnie się zwraca. Najła-
twiej byłoby, oczywiście powiedzieć: „dobrze 
skoro Ci nie po drodze, chcesz się zwolnić, to 
w porządku, znajdziemy kogoś innego”. Na-
tomiast, to nie są wyjścia, które można przy-
pisać naszemu Prezesowi, Arturowi. Kolejnym 
przykładem jest oddział w Szczecinie, gdzie też 
stworzyliśmy dogodne warunki nowemu pra-
cownikowi, tworząc biuro, z dala od centrali, 
do obsługi strategicznych klientów. Ryzykow-
ne? W pierwszym momencie tak. Właśnie ta-
kich przykładów jest cała masa i to pokazuje, 
jak w firmie ABC-Czepczyński traktuje się pra-
cowników. Można szastać wieloma przymiot-
nikami, ale lepiej pokazują właśnie takie sytu-
acje, jaki jest sam Prezes i  podejście do każde-
go człowieka. U nas większość pracowników, 
to kobiety, które są matkami, zachodzą w cią-
że. Mogę zaręczyć, że każda z nich czuje się bez-
piecznie i wie, że zawsze jeśli dobrze wykonu-
je swoje obowiązki i jest lojalna wobec firmy, 
może wrócić do pracy.

Pracownik 2
Ja osobiście 11 lat byłem nauczycielem, Ar-

tur stopniowo angażował mnie w różne pro-
jekty, które na przestrzeni lat były związane z 
firmami przez niego prowadzonymi. Kusił, ale 
nigdy „brutalnie” nie nakłaniał do zmian. Dzi-
siaj jestem pracownikiem firmy. Była to trudna 
decyzja życiowa, bo przywiązanie do uczniów 
i szkoły po tylu latach ma wielkie znaczenie w 
takich chwilach. Nie żałuję tej zmiany. Otwar-
to przede mną nowe drzwi a ja wyznaczyłem 
nowe granice i nowe przestrzenie do odkrycia. 
Mam też Prezesa, który buduje świetną atmos-
ferę oraz przyjazny klimat do tego, aby się roz-
wijać i angażować w tworzenie kolejnych biz-
nesów grupy Czepczyński. 

Pracownik 3
Artur jest Prezesem, który jest niesamowi-

cie aktywny. Każda firma podobno powinna 
mieć swojego odjechanego wizjonera, którym 
w naszej firmie jest Prezes. Nazywamy go tak, 
ponieważ na każdej płaszczyźnie prze do przo-
du, kiedy sytuacja tego wymaga podnosi firmę 
z kolan,  z trudnych momentów odnajduje wła-
ściwą drogę by znaleźć wyjście z każdej opre-
sji. Scala środowisko firmy, ale też przedsię-
biorców. Artur stworzył świetny zespół, któ-
ry na co dzień ze sobą całkiem dobrze współ-
pracuje. Nigdy nie powiemy, że jesteśmy ide-
alną firmą, ale potrafimy sobie radzić z kłopo-
tami. Uczymy się i działamy wspólnie, poma-
gając sobie nawzajem, nie wnikając, że on jest 
Prezesem, a ja zwykłym kierownikiem. Każdy 
trybik jest ważny, zarówno ten mały jak i ten 
wielki, nakręcający pozostałe. 

Pracownik 4
Artur się nie odcina od firmy w życiu pry-

watnym. Jeśli popatrzymy, jak przebiega, ży-
cie Artura, każdy jego etap, to wszyscy, któ-
rzy lepiej go znają wiedzą, że dla niego za-
wsze była, jest i będzie RODZINA na pierw-
szym miejscu. Artur ma trójkę dzieci i każde 
jest jego oczkiem w głowie. Ma z nimi świetne 
relacje. Można śmiało powiedzieć, że tą głębo-
ką więź rodzinną i dobrą atmosferę przekła-
da na firmę. To Prezes, który stara się rozma-
wiać z ludźmi. Czasami skarci po ojcowsku, 
ale to też jest potrzebne. Mimo, że możemy się 
w różnych kwestiach nie zgadzać, to staramy 
się znaleźć kompromis. Jeśli coś komuś grozi 
w naszej firmie, to nie za błędy popełniane w 
trakcie nauki. Brak lojalności i lenistwo, to są te 
rzeczy, których Artur nie toleruje.

ROZMAWIAŁ: JAKUB ZAPAŁA
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Słabo rozwinięta infrastruktura
Pojęcie infrastruktury jest bardzo szerokie. 
Możemy mówić o infrastrukturze komu-
nikacyjnej, turystycznej, biznesowej, spo-
łecznej i sądowniczej.

Infrastruktura służy rozwojowi go-
spodarki, choć sama nie bierze w niej 
bezpośredniego udziału. Jej brak lub 
jej słaby rozwój w znacznym stop-
niu ogranicza wzrost gospodarczy 
kraju, co obrazowo przedstawiamy 
na przykładzie infrastruktury komu-
nikacyjnej. 

Na poniższym wykresie (wykres 10) 
na przykładzie wybranych krajów eu-
ropejskich pokazano relację pomiędzy 
gęstością sieci autostrad w przelicze-
niu na 1 mln mieszkańców w danym 
kraju, a średnim wynagrodzeniem 
w tym kraju.

W jaki sposób stan polskich dróg 
(brak autostrad i tras ekspresowych) 
wpływa na mniejszą efektywność na-
szej polskiej wspólnoty ekonomicznej?

Czas dostawy towarów do klienta 
jest tak samo ważny jak jakość i cena. 
Klienci zagraniczni są w stanie więcej 
zapłacić za dany produkt, jeżeli otrzy-
mają go szybciej. Często szybkość do-
stawy jest warunkiem zakupu. Infra-
struktura transportowa jest więc klu-
czowa dla rozwoju polskiej gospodarki. 

Dzięki lepszym drogom kierowca 
ciężarówki mógłby w krótszym cza-
sie dostarczyć towar do większej ilo-
ści klientów, oszczędzając czas, pali-
wo i samochód.

Właściwa komunikacja jest także 
ważna dla rozwoju turystyki. Miesz-
kańcom większych miast Polski trud-
niej drogą lądową dojechać do rodzi-
mych ośrodków wypoczynkowych, 
niż drogą lotniczą do zagranicznych 
kurortów. Polskie hotele i centra tu-
rystyczne często stoją puste, a Polacy 
nie mogąc znaleźć pracy w branży tu-
rystycznej kraju, wyjeżdżają za granicę. 

W Polsce nie tylko jest mało auto-
strad, ale do tego są jedne z droższych 
w Europie.

W ostatnich latach głównym do-
chodem wielu państw stała się tu-
rystyka. Poszczególne kraje zabiega-
ją nie tylko o turystów zagranicznych, 
ale także zachęcają swoich rodzimych 
konsumentów do spędzania wolnego 
czasu we własnym kraju. Do tego zaś 
nie wystarczą tylko drogi, reklamy ani 
patriotyzm gospodarczy. W tym przy-
padku niezbędna jest infrastruktura 
turystyczna na takim poziomie, jakie-
go oczekują turyści. 

Polska niestety nie posiada greckie-
go słońca ani alpejskich stoków nar-
ciarskich, dlatego prowadzenie biz-
nesu turystycznego w naszym kraju 
jest bardzo trudne. Dodatkowe utrud-
nienia stanowią nadmierne obciążenia 
biurokratyczne i szkodliwa działalność 
pseudoekologów, którzy zasłaniając 
się obroną natury, ograniczają rozwój 
turystyczny naszego kraju i tworze-
nie miejsc pracy w tej branży. W ta-
kiej sytuacji nikogo nie powinno dzi-
wić, że Polacy na narty jadą na Słowa-
cję czy w Alpy, a nieznajdująca pracy 
w naszym kraju młodzież decyduje się 
na wyjazd za granicę.

Do rozwoju gospodarczego kraju 
niezbędny jest odpowiedni rozwój ro-
dzimego biznesu podstawowego (pro-
rozwojowego). Aby w Polsce mogły 
się rozwijać rodzime firmy zdolne do 
konkurowania na rynku wewnętrz-
nym i globalnym, musi w naszym kra-
ju poprawić się również infrastruktu-
ra biznesowa. Warto poruszyć tutaj kil-
ka kwestii, a w szczególności potrzebę 
odpowiedniego zaplecza wykształco-
nych fachowców, zarówno w zakre-
sie projektowania, jak i zarządzania. 
Obecnie w Polsce mamy deficyt me-
nedżerów posiadających kompeten-
cje do zarządzania polskimi spółkami, 
zwłaszcza za granicą. 

Innym problemem w zakresie in-
frastruktury biznesowej, który wpły-
wa negatywnie na rozwój gospodarczy 
naszego kraju, jest ograniczony dostęp 
do wiedzy. Poprawy wymaga m.in. 
współpraca przedsiębiorstw z uczel-
niami wyższymi,  zaplecze targowo–
wystawiennicze oraz dostęp do wie-
dzy patentowej.

W Polsce nie ma odpowiednie-
go zaplecza w postaci bazy targowo-
wystawienniczej i kongresowej. Dla 

przykładu całkowita powierzchnia 
Targów Poznańskich – największe-
go w Polsce kompleksu wystawienni-
czego - wynosi 82 tys. m2. W Niem-
czech zaś zlokalizowanych jest co naj-
mniej 7 międzynarodowych komplek-
sów targowych o powierzchni od 200 
- 500 tys. m2 każdy. Centra te zlokali-
zowane są  w dogodnych dla zwiedza-
jących miejscach, w pobliżu autostrad 
i międzynarodowych lotnisk, oferują-
cych bezpośrednie połączenia lotnicze 
z wszystkimi europejskimi stolicami. 

Dlaczego centra wystawiennicze 
są tak ważne w biznesie i gospodar-
ce? Imprezy targowe stanowią przede 
wszystkim stosunkowo łatwy i tani 
dostęp do wiedzy dla rodzimych firm 
i lokalnej młodzieży. Ponieważ w na-
szym kraju nie ma światowego cen-
trum targowego, zdolnego przyciągnąć 
wystawców i zwiedzających z całego 

świata, polscy przedsiębiorcy muszą 
wyjeżdżać na targi do Paryża, Mona-
chium czy Londynu. To rodzi dodat-
kowe koszty, gdyż uczestnictwo w tar-
gach zagranicznych jest z reguły kilka 
razy droższe niż w targach krajowych.

Centra targowe to nie tylko do-
stęp do wiedzy, ale także mocny filar 
rozwoju gospodarczego (tzw. prze-
mysł targowy). Zagraniczni uczestni-
cy i wystawcy targowi korzystają z sze-
regu dodatkowych usług „okołotargo-
wych”, świadczonych m.in. przez ho-
tele, restauracje, parkingi, taksówki, 
jak również z atrakcji turystycznych, 
wspierając przy tym lokalny biznes. 
Polska nie posiada takiego centrum, 
a to oznacza, że nie jesteśmy w stanie 
dostatecznie czerpać korzyści z prze-
mysłu targowego. Dodatkowo Polacy 
i polskie rodzime firmy, zmuszeni ko-
rzystać z imprez targowych w innych 
krajach, wydają pieniądze i napędzają 
inne gospodarki. 

Ważnym elementem rozwoju ro-
dzimych przedsiębiorstw jest dostęp 
do wiedzy patentowej, prosta proce-
dura zgłoszeń patentowych oraz moż-
liwość rozstrzygania sporów patento-
wych we własnym rodzimym języku 
(w tym oprotestowania i obalania pa-
tentów konkurencji, obrony w sądzie 
patentowym). 

Projekt jednolitego, europejskie-
go patentu przewiduje, że Polacy mu-
sieliby dochodzić swoich racji w są-
dach patentowych w Paryżu, Mona-
chium lub w Londynie. Każda rozpra-
wa sądowa prowadzona w innym kra-
ju jest dużo trudniejsza, gdyż wymaga 
wskazania swoich racji w obcym języ-
ku oraz zatrudnienia dużo droższych 
zagranicznych adwokatów i rzeczni-
ków patentowych. To również kosz-
ty tłumaczeń, hoteli, restauracji, bile-
tów lotniczych, taksówek. Takie roz-
wiązanie byłoby bardzo niekorzyst-
ne dla polskiej myśli twórczej i pol-
skiej gospodarki. Oznacza to bowiem 
także niższe wynagrodzenia w Pol-
sce, a wyższe w tych krajach, gdzie 
swoje siedziby mają sądy patentowe. 
Mamy nadzieję, że rząd Polski nigdy 

nie podpisze tego projektu w takim 
kształcie, tak jak nie podpisały go wła-
dze Włoch i Hiszpanii. 

Zaplecze biznesowe to także koszty 
energii, które w działalności produk-
cyjnej mają duże znaczenie. Energia 
w Polsce jest dużo droższa, niż w za-
możnych krajach Europy Zachodniej. 
Nasza polska wspólnota ekonomiczna 
płaci Rosji co najmniej 30% więcej za 
gaz, niż np. Niemcy. Również energia 
elektryczna w Polsce jest dużo droż-
sza niż w innych europejskich krajach. 

Energia w naszym kraju oparta 
jest na węglu. Jeżeli zostaną wprowa-
dzone w życie unijne przepisy zmu-
szające Polskę do opłat za emisję CO2, 
nasza rodzima energia będzie jeszcze 
droższa. Jakie to przyniesie konse-
kwencje dla naszej gospodarki i na-
szej zamożności? Wiele polskich firm 
produkujących energochłonne wy-
roby upadnie, gdyż nie wytrzymają 
konkurencji z firmami z krajów są-
siednich i Bliskiego Wschodu, które 
takich kosztów nie ponoszą. Na ta-
kie skutki szczególnie narażona jest 
branża chemiczna.

Rozwojowi gospodarczemu nasze-
go kraju mogłaby sprzyjać także dobrze 
rozwinięta infrastruktura społeczna, 
w tym przede wszystkim płatne usłu-
gi medyczne oferowane zagranicznym 
klientom. Niestety system opieki zdro-
wotnej w Polsce jest tak skonstruowa-
ny, że szpitalom i prywatnym klini-
kom nie opłaca się pozyskiwać zagra-
nicznych klientów i świadczyć im od-
płatne usługi. Co więcej, wielu chorych 
wyjeżdża z Polski na wysokopłatne za-
graniczne leczenie i to nie dlatego, że 
w Polsce nie mogliby być wyleczeni, ale 
z powodu ograniczeń, jakie nakłada na 
nich polski system leczenia. 

Pamiętajmy, że każdy obcokrajo-
wiec, który przyjeżdża do naszego kraju 
i wydaje tutaj swoje pieniądze - turysta, 
przedsiębiorca-pacjent, sportowiec, ki-
bic, pielgrzym, przyczynia się do wzro-
stu naszych wynagrodzeń. Stwarzajmy 
więc dobre warunki do tego, aby ob-
cokrajowcy chcieli do nas przyjeżdżać 
i w Polsce wydawać swoje pieniądze. 

Dobrym przykładem może być droga ekspreswa 
łącząca Brzesko - Nowy Sącz (50km), budowy której od lat domaga-
ją się mieszkańcy Sądecczyzny, a także lokalni przedsiębiorcy. Powsta-
ła nawet inicjatywa, w której proponuje się rezygnację z innych do-
płat unijnych na rzecz budowy kluczowego dla rozwoju regionu odcin-
ka drogi szybkiego ruchu. Pokazuje to, jak niezwykle ważnym i strate-
gicznym punktem jest wspomniany odcinek, który przyczyniłby się do 
rozkwitu gospodarki, a szczególnie turystyki.

Za przykład polskiego marnotrawstwa może posłużyć 
projekt „Siedem Dolin”, zakładający połączenie istniejących już 
ośrodków narciarskich: Słotwiny, Jaworzyna Krynicka, Wierchom-
la. Jego realizacja spowodowałaby powstanie ośrodka, do którego nie 
tylko przyjeżdżałoby więcej Polaków, ale także turystów z Europy Za-
chodniej. Powstayby także około 2 tysiące miejsc pracy. Niestety, 
projekt ten nie może zostać zre-
alizowany. Więcej na ten temat na 
stronie www.siedemdolin.pl. Na 
zdjęciu wyciąg krzesełkowy zaku-
piony z myślą o inwestycji w roku 
2001, który do dziś leży zmagazy-
nowany w hali w Nowym Sączu. 
Niestety pomimo wcześniejszych 
uzgodnień projekt ten nie został 
zrealizowany, gdyż inwestycja została zablokowana przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Amatorzy sportów zi-
mowych ze Szczecina czy 
Warszawy szybciej i taniej 
dostaną się do ośrodków 
narciarskich w Alpach, 
niż do Zakopanego, Kry-
nicy Górskiej, czy Muszy-
ny. W efekcie wzrasta PKB 
w krajach alpejskich, a nie 
w Polsce. 


