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28 listopada fundacja „Pomyśl o przy-
szłości” i „Dobry Tygodnik Sądecki” 
ogłoszą drugą edycję listy „Stu firm, 
które napędzają sądecką gospodarkę”. 
Dzień wcześniej, na specjalnej gali spo-
tkają się najprężniejsi przedsiębiorcy 
z całego regionu. To dzięki ich pomy-
słom, determinacji i biznesowemu zmy-
słowi dziesiątki tysięcy osób mają pracę, 

region się rozwija i jest postrzegany 
w całym kraju, jako miejsce, gdzie lu-
dzie przedsiębiorczy i pełni pasji dobrze 
dają sobie radę. Naszą listą 100 firm, 
chcemy docenić i pokazać szerokiej 
publiczności tych, którzy radzą sobie 
najlepiej, a swoim przykładem zaraża-
ją innych do odważnego działania i po-
dejmowania ryzyka. Chcemy również, 

aby słowo „przedsiębiorca” coraz czę-
ściej kojarzyło się z tymi, którzy bu-
dując pomyślność swoją i swoich firm, 
budują również lepsze warunki dla nas 
wszystkich.

Poniżej wywiad z Jerzym Rogalą, naj-
większym kupcem w naszym regionie, 
którego firma – sieć samoobsługowych 
Delikatesów Centrum – znalazła się 

w ścisłej czołówce naszej listy. Takich 
przedsiębiorców jest w naszym regio-
nie wielu, a my chcemy pokazywać ich 
pomysły na biznes i drogę do sukcesu. 
Na kolejnych stronach dodatku, przed-
stawiamy relację naszych specjalnych 
wysłanniczek z białostockiej Podlaskiej 
Złotej Setki Przedsiębiorstw, na którą 
zostaliśmy zaproszeni.

– Potrafi Pan, obudzony w środku nocy, 
wymienić wszystkie swoje sklepy?

– Potrafię. Nawet bym się nie mu-
siał długo zastanawiać. W tej chwili 
mam ich 43, ale w najbliższym cza-
sie przybędą kolejne cztery.
– A trafi Pan do każdego sklepu, w końcu 
niektóre z nich dzielą setki kilometrów?

– Oczywiście, że trafię, nawet 
po ciemku. Nie złapie mnie pan 
na tym, bo akurat bardzo lubię pra-
cę w terenie. Częściej można mnie 
spotkać w którymś z naszych skle-
pów, niż w biurze.
– Pańskie oko konia tuczy? Nawet gdyby 
Pan chciał, choć raz w miesiącu, wizy-
tować jeden swój sklep, to braknie Panu 
dni w kalendarzu.

– Ale nie ma takiej potrzeby, że-
bym musiał w każdym sklepie by-
wać tak często. Są takie miejsca, gdzie 
jest potrzeba częstszych wizyt i ta-
kie, gdzie wystarczy zaglądnąć tyl-
ko czasami.
– Co to znaczy w przypadku tak du-
żej sieci sklepów? Wystarczy spotkanie 
z osobą zarządzającą danym sklepem, 
czy preferuje Pan spacer między półka-
mi i osobiste sprawdzenie, czy wszystko 
jest w porządku?

– Jedno drugiego nie wyklucza. 
Struktura firmy jest taka, że każde 
5–6 sklepów ma swojego kierowni-
ka regionalnego, a nad nimi są jeszcze 
kierownicy obszaru. To najczęściej 
z nimi odwiedzam sklepy i razem 
pracujemy na miejscu. Czasami jed-
nak sam odwiedzam sklepy, osobi-
ście sprawdzam co się dzieje i dopiero 
potem siadamy do rozmowy z kadrą 
zarządzającą.
– Ale każdego z tysiąca swoich pracow-
ników to Pan nie zna?

– Wiele osób znam, ale gdybym 
powiedział, że wszystkich, to bym 
jednak skłamał. Proszę pamiętać, 
że w mojej sieci przybywa około 

10 sklepów rocznie. Pracuje u nas 
ogromna rzesza ludzi.
– Statystycznie co miesiąc gdzieś Pan 
otwiera nowy sklep.

– Statystycznie, ale zdarza się – jak 
ostatnio – że w ciągu miesiąca otwie-
ramy nawet dwa nowe sklepy. Wła-
śnie uruchomiliśmy sklep w Spyt-
kowicach koło Wadowic i Łapczycy 
niedaleko Bochni.
– Kiedy Pan trochę zwolni tempo?

– Na razie planuję raczej kolej-
ne otwarcia – w listopadzie w Mo-
gilanach, w grudniu w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, potem w Czcho-
wie przenosimy sklep z maleńkie-
go budynku do większej lokalizacji.
– Skąd Pan wie, że właśnie Mogilany 
i Spytkowice to będą dobre lokalizacje 
gwarantujące sukces?

– Jest specjalna osoba zajmują-
ca się rozwojem i wyborem lokali-
zacji nowych sklepów. Lista propo-
zycji nowych miejsc trafia do mnie 
i innych osób z kadry zarządzającej 
w firmie. Nie każdą zaproponowaną 
lokalizacją akceptujemy.
– Co to jest dobra lokalizacja sklepu?

– W przypadku naszej sieci, 
to co najmniej centrum gminy i to nie 
mniejszej niż pięć tysięcy mieszkań-
ców. W naszym regionie może się 
to wydawać dziwne, ale np. w rejonie 
Kielc jest wiele takich małych gmin. 
Tam się nie opłaca otwierać sklepu. 
Dlaczego większe gminy? Bo to na-
turalne skupiska ludzkie – urząd, 
poczta, szkoła, czasami bank, ośro-
dek zdrowia. Ludzie z oczywistych 
względów ściągają do takich miejsc, 
więc warto tam uruchomić dla nich 
sklep.
– Z Pańskiej mapy operacyjnej wi-
dać, że ciągnie Pana na północ, głównie 
w Świętokrzyskie. To przypadek?

– W tej branży nie może być 
mowy o przypadku. Sieć Delikatesów 

Centrum powstawała w Krośnie, 
więc w naturalny sposób rozrastała 
się w stronę Rzeszowa, Nowego Sącza 
i Krakowa. I te lokalizacje były po-
zajmowane, a zasada jest taka, że je-
śli w gminie istnieje już jeden sklep 
Centrum, to drugiego nie otwieramy, 
żeby nie robił tamtemu konkurencji.
– Nawet jeśli istnieją tam dwie Biedron-
ki i dwa Lidle?

– To nic. Możemy otworzyć dwa 
sklepy w miejscowościach wielko-
ści Gorlic, ale jeśli istnieje niebez-
pieczeństwo, że będziemy sobie od-
bierać klientów, wówczas sieć się nie 
zgadza na drugą lokalizację. W wie-
lu okolicznych miejscowościach ktoś 
inny prowadzi sklepy Centrum i ja się 
nie mogę na to obrażać, tylko muszę 
szukać lokalizacji gdzie indziej.
– Chcąc utrzymać dotychczasowe tem-
po rozwoju – dziesięć sklepów rocz-
nie – musi Pan szukać dla siebie wolnej 
przestrzeni. W jakim kierunku Pan te-
raz patrzy?

– Nie przesadzajmy, że jest tak 
ciasno. Nasz region jeszcze nie jest tak 
bardzo przepełniony. Ciągle widzę 
sporo dobrych miejsc. Na przykład 
w ubiegłym roku otworzyłem sklepy 
w Kamionce Wielkiej, czy w Męcinie. 

Czasami widzę dobrą lokalizacją, ale 
są jakieś niezależne od nas problemy, 
np. brak wolnych działek pod budo-
wę. Bywają też okazje, np. właściciel 
sklepu chce go sprzedać, bo interes 
nie idzie. Mając tylko jedną placów-
kę, nie ma on takiej możliwości ne-
gocjacji cen, nie jest tak elastyczny 
jak większy. Po prostu jeden sklep 
trudniej prowadzić niż sieć sklepów. 
Zdarzają się więc również przeję-
cia sklepów.
– Ktoś zamyka sklep, bo mu nie idzie, 
Pan tam wchodzi i ma pewność, że się 
uda?

– Mam kilka sklepów, które prze-
jąłem, one funkcjonują i jestem z nich 
zadowolony.
– Dużo Pan otwiera, a musiał Pan kiedyś 
zamykać sklep?

– Jeszcze nigdy. Są lepsze i gorsze 
sklepy, ale nigdy nie musiałem żad-
nego zamykać.
– W Nowym Sączu, obok naszej redak-
cji, w jednej lokalizacji zmieniły się w tym 
roku już trzy sklepy. Większość sklepów 
znika, a Pan się rozwija.

– Ktoś mnie niedawno o to pytał. 
Nie widzę w tym nic nadzwyczaj-
nego. Proszę zauważyć, że w każ-
dej branży jedne firmy się rozwijają, 
a inne znikają. To na wolnym rynku 
rzecz absolutnie naturalna. Nawet 
wśród dużych galerii handlowych 
to obserwujemy. Powstaje coś nowe-
go, atrakcyjniejszego i ten, który był 
dotychczas najlepszy już taki nie jest.
– Dlaczego zajął się Pan akurat 
handlem?

– To w dużej mierze efekt rodzin-
nych tradycji. Tato prowadził kie-
dyś trzy małe sklepy – jak my na nie 
mówimy – obsługiwane zza lady. 
Kiedy wybudowaliśmy pierwszy sa-
moobsługowy sklep w Bobowej zde-
cydowaliśmy się przystąpić do sie-
ci Centrum.
– Nie boi się Pan jeszcze większych sieci?

– Odpowiem tak: w Kazimierzy 
Wielkiej otworzyłem sklep obok Bie-
dronki. Nie oni przy mnie, tylko ja 
przy nich, tylko płot nas dzieli. Efekt? 
Dobrze sobie radzę. I nie chodzi o to, 

że Biedronka jest słaba. Ten rodzaj 
handlu, który ja prowadzę, jest uzu-
pełnieniem dla klienta. Klient przy-
jeżdża do Biedronki, robi konieczne 
zakupy, ale resztę sprawunków za-
łatwia u mnie.
– Wie Pan, co klient kupi w Biedronce, 
a co u Pana?

– Są takie analizy. Naszymi klu-
czowymi kategoriami są działy świe-
że, Biedronka ma wąski asortyment 
w tych kategoriach, a my znacz-
nie szerszy. Wykorzystujemy więc 
to, czego konkurencja nie ma lub 
w czym jest słaba.
– Mimo tego sąsiedztwa obydwa sklepy 
mają się nieźle?

– Nie tylko w Kazimierzy mamy 
lokalizację obok Biedronki. Podob-
nie jest w Nowym Sączu, Tuchowie 
i super tam sobie radzimy.
– To jaki jest przepis na sukces w Pań-
skiej branży?

– Chyba nie ma jednej recepty. 
Trzeba się mocno nagimnastyko-
wać zanim przyjdzie efekt. Każdy 
ma konkurencję i nie jest ważne, czy 
to jest Fakro, Wiśniowski czy De-
likatesy Centrum. Po prostu trze-
ba być najlepszym i wykonywać do-
brze swoją pracę. To podstawowy 
warunek.
– Dobrze, czyli ile godzin dziennie?

– Nie ma reguły. Jeśli trzeba 
to pracuje się 16 godzin dziennie, 
ale czasami wystarcza osiem godzin.
– Jak się Pan czuje z opinią – prezesa 
sądeckiej Kongregacji Kupieckiej Józefa 
Pyzika – że, mimo ledwie 35 lat jest Pan 
już największym kupcem zrzeszonym 
w tej organizacji?

– Cieszy mnie taka opinia, choć 
nigdy nie sprawdzałem, czy faktycz-
nie jestem największym kupcem. 
Cieszę się tym bardziej, że pocho-
dzę z Bobowej, małej miejscowości, 
a prowadzę handel w trzech woje-
wództwach w 43 sklepach.
– Na ilu sklepach Pan poprzestanie?

– Jeśli przestanę otwierać nowe 
sklepy, to znaczy, że się będę cofał, 
a tego nie lubię.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Jeden sklep trudniej prowadzić niż sieć sklepów
ROZMOWA  z JERZYM ROGALĄ, prezesem Firmy Rogala 
– sieć samoobsługowych Delikatesów Centrum, 
z siedzibą w Bobowej, największym kupcem zrzeszonym 
w sądeckiej Kongregacji Kupieckiej.

Ludzie przedsiębiorczy i pełni pasji

FO
T.

 Z
 A

RC
HI

W
UM

 JE
RZ

EG
O

 R
O

GA
LI



10 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   7 listopada 2013POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

My Polacy jak nikt znamy się na polityce, me-
dycynie i piłce nożnej. To żartobliwe stwier-
dzenie oddaje powszechne zamiłowanie na-
szej nacji do zażartych dyskusji na tematy, 
które zawsze gwarantują wysoką tempera-
turę rozmowy. Zapaleńcy z zespołu Fundacji 
Pomyśl o Przyszłości robią wszystko, by do tej 
krótkiej listy dyżurnych polskich tematów 
dorzucić rozmowy o gospodarce. Bo prze-
cież rzadko o niej rozmawiamy. Może dlatego, 
że kojarzy nam się często z nudnymi debata-
mi polityków i ekonomistów posługujących 
się hermetycznym językiem. Może dlatego, 
że jesteśmy przekonani, że to dziedzina za-
rezerwowana dla specjalistów. 

Jeśli ktoś myśli w ten sposób, nie ma ra-
cji. O gospodarce możemy i nawet powin-
niśmy rozmawiać i my, przeciętni zjadacze 
chleba. Bo nic tak bardzo nie wpływa na na-
sze codzienne życie jak gospodarka właśnie. 
Co może stać się przyczynkiem do gorącej 
dyskusji? Czasem wystarczy postawić prowo-
kacyjne pytanie. Takie, jakie w tytule swojego 

opracowania stawia Fundacja Pomyśl o Przy-
szłości: „Dlaczego w Polsce zarabiamy czte-
ry razy mniej niż w bogatych krajach Europy 
Zachodniej. Czy my Polacy potrafimy korzy-
stać z dobrodziejstw jakie daje nam globalna 
gospodarka wolnorynkowa”.

Takie kwestie interesują wszystkich. Bez-
wiednie wciągamy się w naprawdę pasjonu-
jąca rozmowę i zaczynamy żywo interesować 
się gospodarką. To naprawdę działa. 

Ostatnio dwie wysłanniczki zespołu Fun-
dacji Katarzyna Tomoń i Agnieszka Michalik 
przetestowały to w Białymstoku. Co zapro-
wadziło je na drugi koniec Polski? Okazało 
się, że Podlasie, podobnie jak Sądecczyzna, 
promuje swoją setkę przedsiębiorstw, które 
napędzają gospodarkę regionu. W przygo-
towanie rankingu zaangażowało się lokalne 
pismo, Kurier Poranny, który od 10 lat two-
rzy podlaską Złotką Setkę Przedsiębiorstw. 
Zbiegiem sympatycznych okoliczności (pi-
szemy o tym w naszym dodatku) Funda-
cję zaproszono do udziału w tym ważnym 

dla Białostocczyzny wydarzeniu. Chcieliśmy 
zobaczyć jak robią to inni, zaczerpnąć z ich 
bogatych doświadczeń, skonfrontować na-
sze skromne dokonania z dokonaniami in-
nych i wrócić ze sprawdzonymi pomysłami. 
O choćby takimi jak zorganizowanie uroczy-
stej gali, podczas której najlepsi przedsiębior-
cy otrzymują piękne statuetki czy połączona 
z konferencją debata na temat szans polskich 
firm na zyskanie miana marek globalnych.

Taka debatę połączoną z galą, zorgani-
zowano w Białymstoku po raz pierwszy. 
Do dyskusji zaproszono także naszą sądec-
ką fundację. Temat idealnie wpasował się 
w opracowany przez Fundację raport, które-
go obszerne fragmenty zaprezentowały nasze 
wysłanniczki. Pytanie o niskie polskie zarobki 
i problemy polskich firm na globalnym ryn-
ku natychmiast podniosło temperaturę dys-
kusji i …..ciśnienie zaproszonego do debaty 
warszawskiego ekonomisty. 

Ożywiona wymiana poglądów trwała jesz-
cze w kuluarach po zakończeniu uroczystej 

gali, która odbyła się w przepięknej siedzi-
bie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W najnowszym numerze „Dobrego do-
datku wiedzy o gospodarce” przedsta-
wimy obszerną relację z wizyty Fundacji 
w Białymstoku. 

Post Scriptum
Nasze wysłanniczki nie próżnowały tak-

że w podróży. W pociągu relacji Białystok 
– Warszawa tak zawzięcie dyskutowały o go-
spodarce ze współpasażerami z przedziału, 
że skończyło się pożegnaniami „na misia”, 
wymianą e–maili, numerów telefonów i za-
pewnieniem o dozgonnym wspieraniu całym 
sercem działań Fundacji.

Przy opracowaniu relacji z gali Podla-
skiej Złotej Setki i towarzyszącej jej de-
baty wykorzystano fragmenty artykułów 
„Kuriera Porannego” autorstwa Agaty 
Sawczenko „Chwalmy się naszymi przed-
siebiorcami” , „Tworzą biznes w najlep-
szym wydaniu”

Wojciech Jarmołowicz – dzienni-
karz, wydawca, główny organiza-
tor rankingu Podlaska Złota Set-
ka Przedsiębiorstw – od pierwszej 
jego edycji.

Podlaska Złota Setka Przedsię-
biorstw to zestawienie, które bia-
łostocki dziennik „Kurier Poran-
ny” prezentuje od 10 lat. Na liście 
co roku znajdują się największe fir-
my regionu. Przygotowanie zesta-
wienia trwa kilka miesięcy. Trze-
ba poczekać nie tylko na ankiety 
od firm, ale także na opracowanie 
danych przygotowywanych przez 
warszawską spółkę Info Veriti, naj-
ważniejszego dostarczyciela infor-
macji gospodarczych w Polsce. 

Ranking ma na celu wyróżnienie 
najważniejszych i największych firm 

województwa podlaskiego. Chce-
my pokazywać i promować najlep-
sze, najbardziej dynamiczne i naj-
lepiej zarządzane podlaskie małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Chcemy 
podkreslać, że podstawowym czyn-
nikiem rozwoju oraz największym 
pracodawcą w gospodarce Podla-
sia są właśnie małe i średnie firmy.

Co roku lista budzi wielkie emo-
cje. Przedsiębiorcy porównują swo-
je wyniki, analizują konkurencję, 
oceniają, które branże święcą suk-
cesy, a które przeżywają trudności. 
Lista budzi emocje także z jeszcze 
innego powodu . Na tej liście znaj-
duje się gospodarcza ekstraklasa 
naszego regionu, to są znakomi-
ci klienci, pracodawcy, najbardziej 
znaczące marki. 

Co ważne, w naszym zestawie-
niu są sami wygrani. To najlepsi 
z najlepszych. Dzięki wielkiej de-
terminacji, ciężkiej pracy, inno-
wacyjnym pomysłom i umiejętno-
ściom sprzedaży zapracowali na to, 
by znaleźć się wśród największych 
podlaskich firm. 

10. edycja rankingu zmusza 
też do refleksji nad tym, co minę-
ło. Na naszych oczach diametralnie 
zmieniał się podlaski biznes – kie-
dyś oparty na emocjach, dziś bar-
dziej analityczny, przemyślany, 
dojrzalszy. 

100 największych firm Podlasia 
reprezentuje blisko 70 proc. przy-
chodów wszystkich przedsiębiorstw 
w województwie, w sumie firmy 
te zatrudniają ponad 30 tysięcy osób.

Nie tylko „Dobry Tygodnik Sądec-
ki” wraz z Fundacją Pomyśl o Przy-
szłości promuje przedsiębiorczość 
w swoim regionie, publikując li-
stę stu przedsiębiorstw napędza-
jących sądecką gospodarkę. Swoją 
setkę mają także na Podlasiu. Od 10 
lat także białostoccy dziennikarze 
z „Kuriera Porannego” nagradza-
ją tych przedsiębiorców swojego 
regionu, którzy radzą sobie naj-
lepiej. Wręczanie wyróżnień od-
bywa się podczas uroczystej gali 
Podlaskiej Złotej Setki Przedsię-
biorstw. Tegoroczną, jubileuszową 
galę, zorganizowano w jednej z sal 
koncertowych Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej.

W tym ważnym dla Białegosto-
ku wydarzeniu uczestniczyła tak-
że Fundacja Pomyśl o Przyszłości. 

– Połączyła nas wspólnota ce-
lów i przekonanie że polskie fir-
my z powodzeniem mogą osiągać 
sukces nie tylko na rynku kra-
jowym, ale także zagranicznym 
– mówi dyrektor Fundacji Boże-
na Damasiewicz. – Naszą fundację 
zarekomendował „Kurierowi Po-
rannemu” – organizatorowi ple-
biscytu – Jan Mikołuszko prezes 
Grupy Unibep – podlaskiej firmy 
budowlanej, która zdobywa za-
graniczne rynki. O jego sukcesach 
przeczytaliśmy na łamach „Gazety 
Wyborczej”. Pomyśleliśmy, że za-
interesuje go opracowany przez 
naszą fundację raport zatytułowa-
ny „Dlaczego w Polsce zarabiamy 
4 razy mniej niż w bogatych kra-
jach Europy Zachodniej”, w któ-
rym w oparciu o dane statystyczne 
piszemy między innymi o proble-
mach polskich firm na rynku glo-
balnym. Opracowanie przesłali-
śmy pocztą. Prezes Mikołuszko, 
jeden z laureatów Podlaskiej Zło-
tej Setki Przedsiębiorstw raport 
przeczytał i doszedł do wniosku, 

że Fundację warto skojarzyć z ini-
cjatywą Kuriera Porannego. 

Zaproszenie do Białegostoku 
Fundacja przyjęła. Na drugi koniec 
Polski wyruszyły Katarzyna Tomoń 
i Agnieszka Michalik. Obie panie 
zawiązały nić sympatii z redakto-
rem „Kuriera Porannego”, Wojcie-
chem Jarmołowiczem – pomysło-
dawcą rankingu. 

Białostocki dziennikarz posta-
nowił promować przedsiębiorczość 
swojego regionu trochę na przekór 
stereotypowi województwa pod-
laskiego, które w rożnego rodzaju 
rankingach, zestawieniach nie ma 
najlepszych wskaźników. 

– Prawie każdy kojarzy Podlasie 
jako jeden z najpiękniejszych, zie-
lonych zakątków Polskie. A prze-
cież my mamy swoją gospodar-
czą ekstraklasę – mówił podczas 
jubileuszowej gali Wojciech Jarmo-
łowicz. – Chcemy promować na-
szych branżowych liderów, którzy 
są ambasadorami naszego regionu 
i budować pozytywny wizerunek 
podlaskiej przedsiębiorczości. 10 
lat Podlaskiej Złotej Setki Przedsię-
biorstw to kawałek historii biznesu 
na Białostocczyźnie. To skondenso-
wany obraz tego jak przez jedna de-
kadę zmienił się biznes w naszym 
regionie, firmy i ich menadżerowie. 

Tegoroczna gala Podlaskiej Zło-
tej Setki Przedsiębiorstw prze-
biegała nie tylko pod znakiem 
wyróżnień. Uroczystości towa-
rzyszyła połączona z konferencją 
debata na temat możliwości budo-
wania marek globalnych na Podla-
siu. W roli panelistów dyskutantów 
wystąpili: Daniel Górski, Dyrek-
tor Departamentu Zarządzania Re-
gionalnym Programem Operacyj-
nym województwa podlaskiego, 
Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprze-
wodniczący Towarzystwa Ekono-
mistów Polskich, Jan Mikołuszko 

Co ma Podlasie do Sądecczyzny?

10 lat blisko biznesu
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Czołówka Złotej Setki Podlasia 
Eksporter Roku 2012 – Adampol SA

Największy Zysk Netto – Grupa Kapitałowa Mlekovita

Największy Pracodawca na Podlasiu w 2012 roku 
– Pronar sp. z o.o.

Największe Zatrudnienie w 2012 roku 
– Grupa Kapitałowa Mlekovita

Firma Roku 2012 – Telmex sp. z o.o.

Menedżer Roku 2012 – Dariusz Sapiński, 
Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Mlekovita

Największy Przychód w 2012 roku 
– Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

Najwyższy Przyrost Zatrudnienia – Suempol

Nagrody specjalne
Nagroda specjalna za 10–letnie merytoryczne wsparcie naszego 

rankingu: doc. dr Anatoliusz Kopczuk

Inwestycja Biznesowa 10–lecia – Budowa Fabryki Koncernu 
Ikea w Koszkach

Firma 10–lecia – Grupa Kapitałowa Unibep SA

Menedżer 10–lecia Jan Mikołuszko, Prezes Zarządu 
Grupy Kapitałowej Unibep SA

– prezes Grupy Unibep. Michał Char-
kiewicz – prezes firmy ChM oraz 
Ryszard Paszkier psycholog Bizne-
su z Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz reprezentujące Fundację Po-
myśl o Przyszłości Katarzyna Tomoń 
i Agnieszka Michalik. 

Uczestnicy konferencji i debaty 
prowadzonej przez Marylę Pawlak 
– Żalikowską, dziennikarkę „Kurie-
ra Porannego” , zgodnie przyzna-
li, że szansą na rozwój polskiej go-
spodarki jest ekspansja rodzimych 
firm na rynki zagraniczne. Z sukce-
sem robi to od kilku lat Grupa Uni-
bep, choć jej prezes Jan Mikłuszko 
przyznaje, że w rywalizacji na glo-
balnym rynku polskie przedsiębior-
stwa, w przeciwieństwie do tych wy-
wodzących się z zamożnych krajów 
Europy Zachodniej, nie mogą liczyć 
na wsparcie własnego państwa. 

– Niestety, struktura kapitału lo-
kalnego i zagranicznego w Polsce 
jest wszędzie gorsza niż na wscho-
dzących rynkach – tłumaczył Jan 
Mikołuszko. – Bez poparcia czynni-
ków rządowych, ustawodawczych, 
ekspansja gospodarcza firm tak na-
prawdę nie może się zdarzyć, albo 
będzie bardzo słaba. Miałem ostatnio 
okazję uczestniczyć w debacie, jak 
kreować rozwój Polski, nowej pol-
skiej gospodarki, ekspansję gospo-
darczą Polski. I tam wypracowaliśmy 
cztery tezy. Po pierwsze – dalszy etap 
rozwoju naszego kraju będzie zale-
żał od ekspansji gospodarczej Polski 
za granicą. Po drugie – tę ekspansję 
gospodarczą na zagranicę realizu-
ją tak naprawdę tylko przedsiębior-
stwa z polskim kapitałem. Potwier-
dzają to zresztą dane statystyczne.

Problemy polskich firm w rywa-
lizacji na rynku globalnym, w szcze-
gólności europejskim – powinny stać 
się przedmiotem publicznej debaty 
– podkreślała w swoim konferencyj-
nym panelu Katarzyna Tomoń. 

– W Unii Europejskiej, która miała 
stać się gwarantem jednolitego roz-
woju poszczególnych państw, nigdy 
tak naprawdę nie udało się stworzyć 
mechanizmu równych szans. Na li-
kwidacji granic skorzystały przede 
wszystkim koncerny z dużych kra-
jów „starej Unii”. Posiadając tzw. 
efekt skali osiągnięty na dotychcza-
sowych rynkach, wielkie korporacje 

okazały się największymi beneficjen-
tami integracji europejskiej. Prze-
waga ekonomiczna tych firm jest 
przeważnie dużo większa niż korzy-
ści przedsiębiorstw pochodzących 
z krajów „nowej Unii”, uzyskiwa-
ne dzięki niższym, krajowym kosz-
tom pracy. Prowadzi to do upad-
ku rodzimych, narodowych firm, 
które nie są w stanie konkurować 

z paneuropejskimi przedsiębior-
stwami. Z kolei ich upadek lub nie-
uchronne przyjęcie na siebie roli je-
dynie podwykonawców wielkich 
koncernów, w konsekwencji po-
woduje osłabienie konkurencyjno-
ści europejskiego rynku jako całości 
i spadek PKB „nowych” krajów Unii. 

Jakby na potwierdzenie tej 
tezy prezes Grupy Unibep przy-
toczył swoje doświadczenia zwią-
zane z konkurencją na rynku 
europejskim.

– Niemiecki rynek budowla-
ny jest zamknięty dla generalnych 
wykonawców z Polski. Nikomu nie 
udało się tam przebić. Ostatnio pró-
buję podpisać taką umowę i dosta-
łem cenę betonu o 30 proc. wyższą 
niż niemiecki inwestor. Dowiedzia-
łem się, że gdybym był z Bawarii, 
a nie z Polski, tę cenę dostałbym 
znacznie niższą. Również Francja 
jest totalnie zamknięta dla polskich 

firm budowlanych. Nie możemy 
tam pracować nawet jako podwy-
konawcy. Do Hiszpanii z polskiej 
branży budowlanej nikt nigdy nie 
wszedł. A hiszpańskie firmy zajęły 
pół budownictwa polskiego. Dlate-
go ja nie pcham się tam, gdzie mnie 
nie chcą. Chcą nas na Wschodzie, 
chcą w Norwegii, w Skandynawii. 
Tam się przebijam jakością, dobry-
mi inżynierami i projektowaniem. 

Choć polskie firmy coraz częściej 
bez kompleksów stają do rywali-
zacji z zagranicznymi koncernami, 
to jednak ciągle muszą zmagać się 
z utrwalonym, negatywnym ste-
reotypem polskich produktów. Cią-
gle za Zachodzie pokutuje przeko-
nanie, że to co pochodzi z Polski jest 
niskiej jakości i na pewno zostało wy-
produkowane chałupniczą metodą 
w przydomowym garażu. Te kwestie 
w swoim wystąpieniu podnosił Mi-
chał Charkiewicz – prezes firmy ChM 
– producenta implantów dla ortope-
dii i traumatologii, która podbija za-
graniczne rynki. 

– To, że jesteśmy z Polski, nie po-
maga. Nikt na świecie nie mówi 
o Polsce jako o miejscu, skąd po-
chodzi dobra technologia medyczna. 
W tym kontekście myśli się o Niem-
cach, Stanach Zjednoczonych, Japo-
nii. Polska jest w tej kolejce dość dale-
ko. Dlatego polskie firmy z tej branży 
nawet w adresach internetowych nie 
używają rozszerzenia „pl”, tylko ra-
czej na przykład „eu”. Tak jest, jeśli 
się patrzy na Polskę z perspektywy 
zachodniej czy ze Stanów Zjednoczo-
nych. Ale dla krajów ze Wschodu Pol-
ska jest jednak Zachodem. Tam jest 
zdecydowanie łatwiej .

O sile stereotypów i konieczno-
ści walki z nimi także w wymiarze 
regionalnym mówił Daniel Górski, 
Dyrektor Departamentu Zarządzania 

   nasz własny kapitalizm

Dokończenie na str. 12
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Regionalnym Programem Operacyj-
nym Województwa Podlaskiego,

– To, że pochodzą z Podlasia, 
nie przeszkadza naszym przedsię-
biorcom podbijać inne rynki. Pro-
blem leży gdzie indziej.W ekspansji 
na Zachód problemem są stereoty-
py dotyczące zacofania całej Polski. 
Musimy to zmieniać. I nie tylko to, 
jak inni o nas myślą, ale również, 
i to jak my sami o sobie myślimy. 
Inaczej nie będziemy mogli promo-
wać się na zewnątrz. Podlasie jest 
przede wszystkim znane jako cen-
ny pod względem przyrodniczym 
region. Dlatego teraz musimy sku-
pić się na budowaniu marki podla-
skiej przedsiębiorczości, która jest 
podstawą rozwoju gospodarczego 
naszego regionu i kraju. 

Temperaturę dyskusji podniósł 
Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprze-
wodniczący Towarzystwa Ekonomi-
stów polskich, który forsował tezę, 
że Polska musi się rozwijać przede 
wszystkim w oparciu o zagranicz-
ny kapitał. Jego zdaniem pomoc ze-
wnętrzna jest potrzebna także takie-
mu regionowi jak Podlasie. 

Polemikę z tym powszechnym 
wśród części polskich ekonomistów 
poglądem podjęła Agnieszka Micha-
lik z Fundacji Pomyśl o Przyszłości. 
Jak podkreśliła, po dwudziestu la-
tach budowania w Polsce wolnego 
rynku nadszedł czas, aby wreszcie 
zrozumieć, że najbardziej stabilnym 
elementem gospodarczego rozwoju 
są firmy z rodzimym kapitałem

– Kiedy po 1989 roku nastała 
w Polsce gospodarka wolnorynko-
wa, musieliśmy budować własny 
kapitalizm w oparciu o kapitał za-
graniczny. Własnego po prostu nie 
mieliśmy. Ale miało to swoją cenę. 
Niskie zarobki za pracę nie wymaga-
jącą szczególnych kwalifikacji. Jakie 
miejsca pracy oferują nam inwesto-
rzy zagraniczni? Staliśmy się monte-
rami Europy. Ale przecież minęło już 
ponad 20 lat! Musimy dążyć do zmia-
ny struktury kapitałowej naszej go-
spodarki. My Polacy nie zbudujemy 
własnego modelu kapitalizmu bez 
własnego kapitału. To przecież fir-
my rodzime, przeważnie małe lub 
średnie, oparte w całości na rodzi-
mym kapitale, są mocniej związane 

ze swoim miejscem pochodzenia, za-
mieszkania i nawet wtedy, gdy już 
się rozwiną w duże przedsiębiorstwa 
i utworzą nowe fabryki za granicą, 
pozostawiają swoje centra w kraju. 

Co robią zagraniczne korporacje 
inwestujące na rynku globalnym? Za-
wsze pozostawiają we własnym kraju 
wysoko specjalistyczne miejsca pra-
cy związane z najwyższym szcze-
blem zarządzania, w działach badań 
i rozwoju, marketingu czy finan-
sach. W ten sposób zagraniczni pra-
cownicy sprzedają swoją pracę bied-
niejszym krajom, a do ich rodzimego 
państwa napływają pieniądze two-
rzące bogactwo. 

– Nadszedł czas – podkreślała 
Agnieszka Michalik – aby nie tylko 

przyciągać zagraniczne inwestycje 
do Polski, ale także wspierać ekspan-
sję polskich firm na zagraniczne ryn-
ki. Musimy mieć świadomość tego, 
że tylko firmy rodzime o zasięgu mię-
dzynarodowym są gwarantem trwa-
łego rozwoju gospodarczego państwa 
i zamożności jego obywateli. Jeżeli się 
uda, wtedy w kraju powstaną setki 
tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy, 
tu będą centrale globalnych polskich 
firm, tutaj będą płacone podatki, tu-
taj będzie rozwój na miarę XXI wieku.

Z tym stwierdzeniem zgodzili się 
chyba wszyscy dyskutanci. Prze-
cież mamy dziesiątki przykładów 
na sukces polskich firm na rynku 
globalnym, a najlepszym tego po-
twierdzeniem jest właśnie ścisła czo-
łówka Podlaskiej Złotej Setki Przed-
siębiorstw, firmy UNIPEP, Mlekpol 
i Mlekovita. 

Specjalną nagrodą wyróżniliśmy też ekonomistę dr. Anatoliusza Kopczuka, który od 10 lat 
wspiera „Kurier Poranny” swoją wiedzą przy tworzeniu rankingów Złotej Setki. – Wie-
le robimy, budując potencjał gospodarczy regionu. Ale jak to się przełoży na sukce-
sy, w dużej mierze zależy od tego, czy uwierzymy, że nas na wiele stać, że potrafimy, 
czy będziemy mieli tę odwagę. Laureaci każdego rankingu mieli tę wiarę – powiedział.
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Obsypany nagrodami został też Jan Mikołuszko, prezes Grupy Kapitałowej Unibep SA. 
Została ona uznana za firmę 10–lecia, a on – za menedżera 10–lecia.
– Czuję się naprawdę zakłopotany – mówił odbierając kolejne wyróżnienia. – Jestem 
bardzo dumny z Unibepu i  ze swoich pracowników. A najbardziej jestem dumny z tego, 
że  pochodzę z Podlasia.
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Działający w tej samej branży Mlekpol z Grajewa otrzymał  nagrodę za największy przy-
chód.  Jerzy Szerenos, dyrektor zakładu SM Mlekpol w Zambrowie zdradza, że dokładna  
suma  to 3 mld 200 mln zł. I opowiada o swojej firmie.  – Skupujemy około 15 proc. ca-
łości produkowanego mleka w Polsce. I z każdym rokiem zwiększamy wartość sprze-
daży i ilość eksportu. Co na przyszłość? Poszukiwanie nowych wyrobów, zadowole-
nie konsumentów, satysfakcja pracowników, no i oczywiście duże wypłaty naszym 
producentom–rolnikom.

Z trzema nagrodami wrócił do domu Dariusz Sapiński, prezes Mlekowity. – Te nagrody 
to prestiż – zapewnia. I podaje receptę na sukces. – Codzienna systematyczna praca, 
rzetelność, uczciwość finansowa, doskonały produkt, doskonałe zarządzanie i mar-
keting. To wystarczy, choć najlepiej dodać do tego szczyptę szczęścia. Naprawdę, każ-
dy może to osiągnąć!
Na pytanie, czy znajduje w tym wszystkim czas na wypoczynek, odpowiada ze śmie-
chem – Nie, o tym nie będę mówił. Cały czas się spieszę.

PODLASKA ZŁOTA SETKA PRZEDSIĘBIORSTW

Oni tworzą na Podlasiu biznes w najlepszym wydaniu

Budujemynasz własny kapitalizmDokończenie ze str. 11




