
POMY L O PRZYSZ O CI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (17)

Konkurencja globalna na wolnym rynku przypomina 
gospodarcze mistrzostwa świata. Kraje, które wygrywa-
ją nie tylko mają satysfakcję, ale również osiągają wyższy 
poziom życia. Do tej nieograniczonej gospodarczej rywa-
lizacji Polska przystąpiła dopiero po 1989 r., zmuszona 
nie tylko do konkurowania z dużo silniejszymi od siebie 

gospodarczo krajami, ale także do całkowitego otwarcia 
się na kapitał zagraniczny, nie stosując żadnych prefe-
rencji dla rodzimego kapitału. Czy bez rodzimych firm 
globalnych Polska może się dalej rozwijać? Jaki wpływ 
na rozwój gospodarczy Polski mają nasi przedsiębior-
cy? Czy bez wsparcia państwa i naszych konsumentów 

polskie firmy są w stanie uzyskać efekt skali i stać się glo-
balnymi? Czy rodzimi przedsiębiorcy mogą mieć wpływ 
na politykę gospodarczą państwa? O tym wszystkim bę-
dziemy dyskutowali podczas Forum Ekonomicznego 
Polska – Wschód w Krynicy Zdroju, w środę 3 września 
o godz. 15.40. Zapraszamy!

Wszechobecna dyskusja na te-
mat jakości naszego życia, zarob-
ków oraz bezpieczeństwa eko-
nomicznego powoduje, że Polacy 
mogą poczuć się obywatelami dru-
giej kategorii. Czy nasza gospodar-
ka może być bogatsza? Czy jako na-
ród możemy być bardziej zamożni? 
Kto ma wpływ na rozwój gospo-
darczy naszego kraju? O tym – i nie 
tylko o tym – mówi Bożena Dama-
siewicz, dyrektor Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości.

– Jakie cele i zadania stawia sobie 

Fundacja Pomyśl o Przyszłości? 

– Celem naszej Fundacji jest 
podejmowanie oraz wspieranie 
wszelkich inicjatyw służących 
rozwojowi gospodarczemu kra-
ju. Podejmujemy dyskusje na go-
spodarcze tematy naszej wspólno-
ty ekonomicznej, zastanawiamy 
się jak żyć w gospodarce wolno-
rynkowej, gospodarce globalnej 
i czerpać z tego jak największe 
korzyści. Chcemy zaintereso-
wać Polaków kwestiami gospo-
darczymi. Zdajemy sobie sprawę, 
że my Polacy nie lubimy tego typu 

tematów, ale bez pewnej wiedzy 
nie będziemy w stanie podnieść 
poziomu naszego życia.

– Twierdzi Pani, że wszyscy powin-

niśmy się interesować gospodarką. 

To chyba niemożliwe?

– Jeżeli chcemy więcej zarabiać 
i zbliżać się poziomem życia do za-
możnych krajów Europy Zachod-
niej to niestety pewne reguły eko-
nomiczne muszą nam być znane. 
Każdy z nas ma wpływ na efektyw-
ność gospodarczą naszej wspólno-
ty: konsumenci, wyborcy, polity-
cy, urzędnicy, pracownicy i media. 
Wszyscy powinniśmy o nasze pań-
stwo dbać. Czy jest możliwe zain-
teresowanie Polaków gospodar-
ką? Wierzę, że tak. Przynajmniej 
w takim stopniu, aby nie odstawać 
od mieszkańców Niemiec, Holan-
dii, Danii, Japonii.

– Czy faktycznie wiedza ekonomiczna 

mieszkańców zamożnych krajów jest 

wyższa niż nasza?

– Tak. Potwierdzają to nasi ro-
dacy przebywający na emigracji, 
przedsiębiorcy prowadzący mię-
dzynarodową działalność. W za-
możnych krajach inne jest po-
dejście do przedsiębiorczości, 
do kupowania rodzimych pro-
duktów, do narodowej gospodar-
ki. W latach komunizmu wydano 
duże środki na promowanie go-
spodarki socjalistycznej, jako lep-
szej od kapitalistycznej. Tym sa-
mym zdewaluowano pojęcie ludzi 
przedsiębiorczych. W tym okre-
sie powstał też negatywny wize-
runek polskich produktów, jako 
tych dużo niższej jakości. Utrwa-
lone przez lata stereotypy spra-
wiają, że dzisiaj trudno Polakom 
w pełni korzystać z gospodarki 
wolnorynkowej.

– Dlaczego zdecydowaliście się Pań-

stwo na aktywne uczestnictwo w Fo-

rum Ekonomicznym Polska – Wschód?

– Nasze działania kierujemy 
do wszystkich grup społecznych, 
m.in. do polityków, urzędników, 
dziennikarzy, przedsiębiorców. 
Takie właśnie grono spotyka się 
w Krynicy. Czy można wyobra-
zić sobie lepsze miejsce do reali-
zacji celów Fundacji? Poza tym 
podczas tego typu wydarzeń my 
także się uczymy. Większość osób, 
obecnych na panelu, to autoryte-
ty w dziedzinie gospodarki. War-
to posłuchać i wymienić swoje 
doświadczenia.

– Fundacja jest organizatorem panelu 

dyskusyjnego pt. „Wpływ rodzimych 

przedsiębiorców na rozwój gospodar-

czy naszego kraju”. Dlaczego wybrali-

ście akurat taki temat?

– Konkurencja globalna na wol-
nym rynku przypomina gospo-
darcze mistrzostwa świata. Kra-
je, które wygrywają nie tylko mają 
satysfakcję, ale również osiągają 
wyższy poziom życia. Do tej nie-
ograniczonej gospodarczej rywa-
lizacji Polska przystąpiła dopie-
ro po 1989 r., zmuszona nie tylko 
do konkurowania z dużo silniejszy-
mi od siebie gospodarczo krajami, 
ale także do całkowitego otwarcia 
się na kapitał zagraniczny, nie sto-
sując żadnych preferencji dla ro-
dzimego kapitału. Teraz rodzi się 
pytanie: Czy bez rodzimych firm 
globalnych Polska może się dalej 
rozwijać? Jaki wpływ na rozwój 
gospodarczy Polski mają nasi ro-
dzimi przedsiębiorcy? O tym wła-
śnie chcemy dyskutować. 

– Pani zdaniem możliwy jest roz-

wój Polski bez polskich firm i polskie-

go kapitału?

– Niestety nie. Inwestorzy za-
graniczni są nam potrzebni. Mu-
simy jednak pamiętać, że kon-
cerny zagraniczne inwestują tam, 
gdzie są ku temu dogodne warun-
ki, w tym także tania siła robocza. 
W naszym kraju zarobki na prze-
strzeni ostatnich 25 lat na tyle 
wzrosły, że obecnie proste rezer-
wy gospodarcze, jak koszt siły ro-
boczej już się wyczerpały. Istnieje 
poważane zagrożenie, że po usta-
bilizowaniu się polityki na Ukrainie 
większość inwestorów przenie-
sie produkcję z Polski na Wschód. 
Trwały rozwój gospodarczy mogą 
zapewnić nam tylko rodzime fir-
my, zwłaszcza te, które wytwa-
rzane przez siebie dobra i usłu-
gi sprzedają „na zewnątrz”, poza 
krajem. To powoduje napływ pie-
niędzy do naszej wspólnoty eko-
nomicznej. Dzięki temu tworzy się 
przestrzeń do powstawania pol-
skich firm o zasięgu lokalnym – re-
gionalne biznesy mogą powstawać 
i funkcjonować tylko wówczas, 
gdy pieniądze już są we wspólno-
cie. Nadszedł czas, aby nie tylko 
przyciągać zagraniczne inwesty-
cje do Polski, ale także wspierać 
ekspansję polskich firm na zagra-
niczne rynki. Tylko firmy rodzi-
me o zasięgu międzynarodowym 
są gwarantem trwałego rozwoju 
gospodarczego państwa i zamoż-
ności jego obywateli.

– Skoro wszyscy mają wpływ na roz-

wój gospodarczy naszego kraju, 

to co może zrobić przysłowiowy Ko-

walski, by tej zmiany dokonać?

– Przysłowiowy Kowalski jest 
przede wszystkim konsumentem 
i to on kupując określone towary, 
decyduje o tym, w którym kraju 
(naszej czy też innej ekonomicznej 
wspólnocie) będą powstawać nowe 

miejsca pracy, który z krajów bę-
dzie się rozwijać, a co za tym idzie, 
gdzie będą też wyższe zarobki. Je-
śli w Polsce chcemy więcej zara-
biać, większą wagę musimy przy-
wiązywać do wydawania naszych 
pieniędzy. Wszyscy jesteśmy także 
wyborcami, a więc to od nas zale-
ży, kto będzie w naszym państwie 
stanowił prawo i stwarzał warun-
ki do rozwoju przedsiębiorczości. 
W ten sposób ja, pan i każdy „Ko-
walski” mamy większy czy mniej-
szy wpływ na rozwój gospodarczy 
naszego kraju. To właśnie promuje 
i pokazuje nasza Fundacja.

– Myśli Pani, że taka zmiana świado-

mości jest możliwa?

– Zdajemy sobie sprawę, że jest 
to długotrwały i trudny proces, ale 
mamy pełne przekonanie, że war-
to. To służy całemu społeczeństwu. 
Jeśli tego wspólnie nie dokonamy, 
to nigdy nie dorównamy w pozio-
mie życia krajom Zachodu. Mamy 
świadomość, że za ten proces mu-
szą być odpowiedzialne wszystkie 
grupy społeczne. Bez tego nasze 
działania nie miałyby sensu. Je-
śli chcemy, aby w Polsce żyło się 
nam lepiej, dostatniej i wygod-
niej to każdy z nas musi zaanga-
żować się w tworzenie warunków 
dla rozwoju rodzimych firm, także 
poprzez kupowanie polskich pro-
duktów, budowanie pozytywne-
go wizerunku polskiej marki, po-
przez lepsze przepisy prawne itd. 
Każdy z nas, z racji pełnienia róż-
nych ról społecznych ma wielki 
wpływ na budowanie wspólnego 
dobrobytu. Jeżeli się uda, wtedy 
w kraju powstaną setki tysięcy do-
brze płatnych miejsc pracy, tu będą 
centrale globalnych polskich firm, 
tutaj będą płacone podatki, tutaj 
będzie rozwój na miarę XXI wieku.

Polska na podium gospodarczych 
mistrzostw świata
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Michał 
Sołowow
Główny akcjonariusz spół-
ek giełdowych: Synthos (che-
mia), Rovese (ceramika sa-
nitarna), Echo Investment 
(deweloper) oraz właści-
ciel spółek Barlinek (produk-
cja podłóg) i Komfort (sieć 
sklepów).

– Z wielką sympatią ki-
bicuję celom i działaniom 
Fundacji Pomyśl o Przy-
szłości.  Zadeklarowa-
łem gotowość wspierania 
działań Fundacji wierząc, 
że mój głos i doświadcze-
nie wynikające z 25–letniej 
aktywności biznesowej, 
mogą być pomocne w re-
alizacji szczytnego zadania 
aktywizacji gospodarczej 
Polaków, upowszechnia-
nia wiedzy ekonomicznej, 
poprawy warunków pro-
wadzenia biznesu w Polsce 
oraz postrzegania i społecz-
nej akceptacji przedsiębior-
ców. To grupa w istotny 
sposób współtworząca do-
brobyt kraju i jego obywa-
teli. Wyrażam przekonanie, 
że działalność Fundacji Po-
myśl o Przyszłości dobrze 
służy Polsce i Polakom.

Jacek 
Domagała
Stworzył Grupę Inwestycyjną 
TDJ S.A. działającą w obszarze 
Equity (Famur, PGO, Zamet), 
nieruchomości i finansów. 
Od 2013r. rozwija działalność 
inwestycyjną na rynku nieru-
chomości (Henniger).

– Polakom potrzeb-
ny jest impuls, który po-
zwoli uwierzyć, że mamy 
wpływ na sytuację gospo-
darczą naszej ojczyzny. Nie 
uda się to jednak bez za-
angażowania obywateli. 
W tym celu powstała Fun-
dacja Pomyśl o Przyszło-
ści, która łączy i motywu-
je. Uczy jak żyć w globalnej 
gospodarce, czerpiąc z niej 
jak największe korzyści. 
Firma HENNIGER prowa-
dząc działalność inwesty-
cyjną w branży nierucho-
mości, na co dzień spotyka 
się z ograniczeniami utrud-
niającymi rozwój firmy, 
a tym samym rozwój ro-
dzimej gospodarki. Cenimy 
działalność Fundacji, zaan-
gażowanie jej pomysłodaw-
cy Ryszarda Florka w roz-
wój gospodarki krajowej. 
Cieszymy się, że możemy 
dołączyć do tego projektu 
i jeszcze mocniej zaanga-
żować w budowę dobroby-
tu w Polsce.

Czołowi przedsiębiorcy o współpracy 
z Fundacją Pomyśl o Przyszłości

Ryszard 
Florek
Prezes Zarządu i właściciel 
firmy FAKRO – drugiego 
na świecie producenta okien 
dachowych.

– Powstanie Fundacji Po-
myśl o Przyszłości to efekt 
doświadczeń firmy FAKRO 
wynikających z prowadzenia 
biznesu w Polsce i za grani-
cą. Podczas licznych wyjaz-
dów miałem okazję przyjrzeć 
się, jakie podejście do budo-
wania dobrobytu mają oby-
watele, politycy, wyborcy 
i konsumenci w zamożnych 
krajach. Dominowało po-
czucie wspólnoty i odpowie-
dzialności za dobro ojczyzny. 
Dzisiaj wiem, że jeżeli chce-
my żyć w bogatszym kra-
ju, lepiej zarabiać i dogonić 
najbardziej rozwinięte kraje, 
to zamknięcie w świecie wła-
snego biznesu, nie wystarczy. 
Dlatego mówimy o wspól-
nocie ekonomicznej, o tym, 
że od każdego z nas zależy 
jak w Polsce będzie się żyło. 
Chcemy Polaków łączyć. Bu-
dować przekonanie, że w ra-
mach kraju jesteśmy jednym 
organizmem gospodarczym 
i każdy – bez względu na to, 
jaki zawód wykonuje – jest 
elementem tego systemu 
i może go twórczo rozwijać. 
Jest jeden warunek. Nie zbu-
dujemy dobrobytu w Polsce, 
jeśli w te działania nie zaan-
gażują się wszystkie grupy 
społeczne. Dlatego tak bardzo 
cieszy nas poparcie wśród 
przedstawicieli świata nauki, 
polityki i biznesu. To dla nas 
znak, że podążamy we wła-
ściwym kierunku.

Jerzy 
Krzanowski 
Wiceprezes Zarządu, współ-
właściciel Grupy Nowy Styl 
– wiodącego producen-
ta krzeseł i mebli biurowych 
w Europie.

– Sukces, który Gru-
pa Nowy Styl odniosła za-
równo na rynku polskim 
jak i rynkach zagranicz-
nych, w ciągu 22 lat swo-
jej działalności, sprawił, 
iż jako firma czujemy się 
odpowiedzialni za oto-
czenie społeczne, w któ-
rym funkcjonujemy. Nie-
ustannie dbamy o komfort 
naszych miejsc pracy oraz 
rozwój lokalnej społeczno-
ści. W myśl zasady: „Myśl 
globalnie, działaj lokalnie” 
realizujemy strategię inte-
gracji rozwoju gospodar-
czego i społecznego tak-
że na szczeblu lokalnym. 
Mamy świadomość, że bu-
dowanie silnej gospodarki 
leży w najlepszym intere-
sie całego społeczeństwa, 
dlatego z wielką przyjem-
nością wspieramy insty-
tucje pożytku publicz-
nego, takie jak Fundacja 
Pomyśl o Przyszłości, dzię-
ki którym mamy wymierny 
wpływ na wzrost poziomu 
przedsiębiorczości i wiedzy 
ekonomicznej oraz rozwo-
ju społeczeństwa obywatel-
skiego w Polsce.

Piotr 
Mikrut
Prezes Zarządu Śnieżka S.A. 
– czołowego producenta farb 
i lakierów w Polsce i Europie 
Środkowo–Wschodniej. 

Fundacja Pomyśl o Przy-
szłości za swój główny cel 
obrała promowanie i podej-
mowanie działań na rzecz 
rozwoju gospodarczego 
naszego kraju. Uważam, 
że to bardzo trafna inicja-
tywa, aby propagować wie-
dzę na temat gospodarki, 
zwłaszcza, że każdy z nas 
w mniejszym lub większym 
stopniu ma na nią wpływ. 
Niezwykle ważne jest, żeby 
trafiać do młodych ludzi, 
poszerzać ich wiedzę z za-
kresu ekonomii i finansów, 
pokazywać wszelkie me-
chanizmy rządzące gospo-
darką. Z uznaniem odnoszę 
się do przedsięwzięć po-
dejmowanych przez Fun-
dację, która poprzez swo-
je działania stara się, aby 
Polacy świadomie i aktyw-
nie uczestniczyli w życiu 
wspólnoty ekonomicznej 
państwa. Całemu zespołowi 
Fundacji życzę spełnienia 
wszystkich założonych pla-
nów, które dostarczą wie-
lu korzyści i przyczynią się 
do wzrostu i rozwoju go-
spodarczego, a tym samym 
będą miały wpływ na po-
lepszenie standardu życia 
kolejnych pokoleń Polaków.
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Bardzo podoba mi się po-
mysł na działanie fundacji ”Po-
myśl o przyszłości”. Zwłaszcza 
mityczna broszura jest stworzona 
w niezwykle sensownej formie. 
Mam duże pojęcie o ekonomii, 
a mimo to kilka danych wyda-
ło mi się bardzo interesujących 
i rozszerzających moją świado-
mość odnośnie kreacji dobrobytu 
materialnego w kraju.

ADAM MATUSZEWSKI

Postanowiłem do Państwa 
napisać, gdyż jestem pod wraże-
niem niesamowitego opracowa-
nia, jakie znalazłem na Państwa 
stronie, a także samej inicjaty-
wy jaką jest fundacja "Pomyśl 
o Przyszłości". Gratuluje wspa-
niałej pracy i pomysłu. Państwa 
raport zatytułowany – "Dlacze-
go w Polsce zarabiamy 4 razy 
mniej, niż w bogatych krajach 

Europy Zachodniej i przestaliśmy 
się do nich zbliżać? " przeczyta-
łem z wielkim zainteresowaniem 
w ciągu jednego wieczoru i uwa-
żam, że jest to bardzo ciekawy 
materiał, który mówi wprost 
o bardzo istotnych sprawach do-
tyczących polskiej gospodar-
ki i właściwie istoty słabości pol-
skiej gospodarki… co tu dużo 
ukrywać, także skromnych za-
robków, a więc możliwości aku-
mulowania kapitału / oszczędno-
ści, czyli późniejszych inwestycji, 
tych własnych, a nie z impor-
tu, co tak naprawdę jest praw-
dziwym wyznacznikiem pozycji 
konkurencyjności gospodarki.

Lektura raportu otwiera 
oczy i wskazuje jak wiele zależy 
od odpowiedniej polityki gospo-
darczej, ordynacji podatkowej, 
odpowiedniego wsparcia dla ro-
dzimych firm, szacunku dla pra-
wa własności, przyjaznych re-
gulacji, ale również od naszych 

własnych przemyślanych wybo-
rów, jako konsumentów, pro-
ducentów i aktywnych człon-
ków społeczeństwa, bo wszyscy 
jesteśmy współodpowiedzial-
ni za przyszłość naszej gospodar-
ki. Dlatego wszyscy powinniśmy 
POMYŚLEĆ o PRZYSZŁOŚCI.

MICHAŁ URBANKOWSKI 

Zapoznałem się z materiałami 
publikowanymi na stronie i uwa-
żam je za bardzo ciekawe. Sama 
inicjatywa jest moim zdaniem 
jak najbardziej potrzebna. Trzeba 
edukować społeczeństwo. 

 ŁUKASZ SOBOTOWSKI

Bardzo podoba mi się Pańskie 
zrównoważone, organiczne – po-
dejście do problemu, w którym 
zwraca Pan uwagę na to, że każde 

środowisko i grupa społeczna ma 
swoja rolę do odegrania w roz-
wiązywaniu problemów kraju.

DR PAWEŁ J. DĄBROWSKI 
– Australia

Z uwagą przeglądnąłem stro-
nę Fundacji Pomyśl o Przyszło-
ści i jestem wdzięczny Fundacji za 
aktywny udział w zmianie kra-
ju na lepsze. Tylko w taki sposób 
Polska może stać się lepiej funk-
cjonującym krajem, z którego 
mieszkańcy nie będą musieli emi-
grować za chlebem (ja byłem jed-
nym z takich).

STANISŁAW TOKARZ 
– inżynier mieszkający w USA

Przeczytałam Państwa ra-
port – bardzo ciekawa reflek-
sja. To, co uważam za szczególnie 

wartościowe, to idea polskiej 
wspólnoty gospodarczej i od-
powiedzialności wszystkich 
jej części–członków za suk-
ces gospodarczy kraju u do-
brobytu jej obywateli. Bardzo 
interesujące, wartościowe spoj-
rzenie na problem z konkretnymi 
rekomendacjami.

BEATA WOJNA 
– Ambasador Polski w Meksyku

Rozbudziliście we mnie wiel-
ką ciekawość, chęć do poszerza-
nia wiedzy z zakresu makroeko-
nomii oraz chęć do poszukania 
odpowiedzi na pytanie: "Jak 
to wszystko zmienić?". Dzięku-
ję Wam, że dokonaliście mojego 
ekonomicznego przebudzenia. 
Szukajcie sposobów na inten-
sywniejsze propagowanie tej 
wiedzy!

ŁUKASZ LIJEWSKI

Czytelnicy o Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Wiedza, która otwiera oczy 
i ekonomiczne przebudzenie



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   28 sierpnia 201416 POMY L O PRZYSZ O CI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

POMY L O PRZYSZ O CI – Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika S deckiego”

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMY L O PRZYSZ O CI”.  Kontakt: ul. W gierska 146 c, 33-300 Nowy S cz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, 

www.pomysloprzyszlosci.org  Redaguje zespó : Bo ena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomo , Anna Korczyk, Bo ena Zagórowska, Jakub Zapa a, Wojciech Molendowicz.

– Dlaczego chciał Pan zostać 

przedsiębiorcą?

– Posiadanie własnego biznesu 
pozwala na kreowanie rzeczywi-
stości, która cię otacza. Trzeba się 
podporządkowywać odgórnym za-
sadom i regułom panującym w spo-
łeczeństwie, ale masz możliwość 
kierowania swoją pracą według 
własnego uznania. Jeśli pracujesz 
na tzw. etacie, nawet na stanowi-
sku kierowniczym i masz pomysł, 
w który wierzysz i chciałbyś go zre-
alizować, ale ten pomysł nie podoba 
się twojemu szefowi, to taki pomysł 
ląduje w szufladzie. Kiedy ty jesteś 
szefem, to twój pomysł jest reali-
zowany, choćby wydawał się ab-
surdalny i nierealny dlatego, że ty 
w niego wierzysz. Nie każdy po-
mysł się udaje, uczymy się na błę-
dach, ale warto próbować.

– Wystarczy mieć pomysł i już po-

wstaje własna firma. Czy to jest ta-

kie proste?

– Początki są bardzo trudne tzn. 
początek, środek i koniec nie jest 
łatwy. Może są takie chwile w pro-
wadzeniu własnej działalności, kie-
dy można złapać oddech i chwilę 
odsapnąć, ale to są bardzo krót-
kie momenty. Brak rozwoju swo-
jej działalności, modyfikowania 
i poszukiwania nowych źródeł fi-
nansowania jest pierwszym kro-
kiem do tego, aby taka firma nie 
przetrwała.

– A jak jest z podejmowaniem ryzy-

ka? To trochę rodzaj hazardu – trze-

ba wiedzieć, kiedy się wycofać. Prze-

cież pomysł na biznes nie zawsze musi 

nam się udać zrealizować? Często po-

strzegamy i oceniamy to, jako porażkę, 

a przecież porażki są naturalnie wpi-

sane w nasze życie i nie powinniśmy 

się ich obawiać.

– Prowadzenie własnego biz-
nesu często wiążę się z ryzykiem 
i ciągłym podejmowaniem decyzji. 

Trzeba mieć podejście optymistycz-
ne, ale i rozważne. Usłyszałem raz 
taką radę: „Podejmując ryzyko bierz 
pod uwagę nie to ile możesz zyskać, 
ale to ile możesz stracić”. Nawet 
jeśli dany pomysł nie jest wystar-
czająco intratny, ale jego realizacja 
nie przyniesie strat to i tak odnio-
sę sukces – zdobędę doświadczenie, 
wiedzę, nowe kontakty itd. To już 
jest duży plus. Nowe pomysły często 
nie przekładają się na zyski mate-
rialne, ale to moment sprawdzenia 
się, spróbowania nowych rzeczy. 
Kolejną ważną umiejętnością jest 
wycofanie się w odpowiednim mo-
mencie jeśli inwestycja nie rozwija 
się zgodnie z naszymi założeniami. 
Strach przed niepowodzeniem blo-
kuje przedsiębiorczość, kreatyw-
ność w działaniu i aktywność, ale 

na pewno trzeba próbować i wie-
rzyć w sukces.

– Skąd Pański pomysł na biznes, skąd 

taka branża? Czy przyczyną były ten-

dencje demograficzne?

– Wszystko zaczęło się od dziad-
ka. Dziadkowie mieszkali w Bił-
goraju w dawnym wojewódz-
twie zamojskim. Dziadek cierpiał 
na chorobę Alzheimera i po śmierci 
babci zabraliśmy dziadka do siebie. 
Pomimo szczerych chęci pomocy 
dziadkowi w domu i zatrudniania 
kolejnych pielęgniarek okazało się, 
że nie jesteśmy w stanie zapew-
nić mu właściwej opieki. Zaczęli-
śmy szukać dobrego ośrodka i to nie 
było łatwe. Wtedy, tak sądzę, po-
jawił się pomysł i dostrzeżona po-
trzeba na dostarczanie takich usług. 

– Jest pomysł na biznes, potem po-

jawia się realizacja. Co wtedy jest 

potrzebne?

– Uważam, że niezbędne jest po-
zytywne nastawienie do naszych 
planów i działań. W prowadzeniu 
działalności więcej po drodze dzie-
je się złych rzeczy niż tych dobrych, 
nie ma się co oszukiwać. Na każdym 
kroku, w każdym urzędzie, poja-
wia się problem czasowy, finanso-
wy i formalny. Trzeba być konse-
kwentnym w realizowaniu swoich 
planów i za wszelką cenę dążyć 
do ich osiągnięcia. Bardzo dużo 
osób poddaje się już na początku. 

Ja od momentu, gdy pojawił się po-
mysł aż do jego zrealizowania wie-
le razy chciałem się wycofać, jed-
nak tego nie zrobiłem.

– Ale firma istnieje już sześć lat więc 

jakie są teraz uczucia? Zadowolenia? 

Uznania i szacunku społecznego?

– Odczuwam satysfakcję z pro-
wadzenia mojej działalności. Każda 
zarobiona złotówka daje poczucie 
zadowolenia. Wiele osób niestety 
patrzy na przedsiębiorców przez 
pryzmat zazdrości tego co osią-
gnęli, a nie zauważają ciężaru od-
powiedzialności z którym borykają 
się na co dzień. Ludzie, którzy wie-
dzą ile pracy i wyrzeczeń wymaga 
prowadzenie działalności docenia-
ją mój trud i wysiłek.

– Czy firmę prowadzi się dla pieniędzy?

– W pewnym stopniu tak. Nie ma 
się co oszukiwać – na chleb trzeba 
zarobić. Trzeba sobie wyznaczyć 
pewien poziom oczekiwań finan-
sowych i do nich dążyć. Do pew-
nego momentu prowadzi się firmę 
dla pieniędzy, ale po pewnym czasie 
robi się to dla własnej satysfakcji, 
dla udowodnienia sobie, że potrafi 
się osiągać kolejne sukcesy w swo-
ich planach. 

– Trochę jak w sporcie?

– Kolejne wyzwania, kolejny 
wysiłek. Próbowanie kolejnych no-
wych doświadczeń. To jest nałóg 

ciągłego poszukiwania i doskona-
lenia. To jest nałóg ciągłego spraw-
dzania się. Trudno jest przejść mi 
obok obojętnie jeśli pojawią się 
nowe możliwości. W takich sytu-
acjach ciągle widzę szansę. Takie 
działanie musi sprawiać przyjem-
ność. Mnie praca sprawia przyjem-
ność. Można usłyszeć, „No tak pew-
nie zarabia dużo to praca sprawia 
mu przyjemność. Zarabiałem mi-
nimalne wynagrodzenie, natomiast 
w pracę wkładałem maksymalny 
wysiłek i to się opłaciło. 

Publikacja jest częścią projek-
tu Sekrety Dobrego Biznesu, który 
obejmuje również 10 bezpłatnych 
spotkań zespołu Fundacji z ucznia-
mi szkół gimnazjalnych i ponad–
gimnazjalnych znajdujących się 
na obszarze LGD. Podczas nich mło-
dzież dowie się, dlaczego ważny 
jest rozwój lokalnych firma i ja-
kie korzyści daje to mieszkańcom. 
W trakcie spotkań młodzież otrzy-
ma książkę pod tym samym tyzu-
łem. Trafi ona również do bibliotek 
szkolnych oraz zostanie przekaza-
na Urzędom Gmin Chełmiec, Gry-
bów i Kamionka Wielka.

Zapraszamy dyrekcje i nauczy-
cieli do zgłaszania udziału w pro-
jekcie. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie internetowej 
Fundacji: www.pomysloprzyszlo-
sci.org.

Sekrety Dobrego Biznesu
Przedsiębiorczość jest cechą charakte-

ru pożądaną przez wielu, jak żadna inna. 
Przedsiębiorca to w popularnym mniema-
niu osoba odważna, dynamiczna, pomysło-
wa i niewahająca się podejmować ryzyka. 
Coraz więcej osób przekonuje się, że praca 
na własny rachunek to droga do zabezpie-
czenia sytuacji materialnej – własnej i ro-
dziny. Wielu ludzi docenia w prowadzeniu 
działalności po pierwsze możliwość samore-
alizacji, większą niż gdziekolwiek, po dru-
gie niezależność. 

W tej chwili przedsiębiorcą można zostać 
w jeden dzień, nawet na odległość. Przez 
Internet można wpisać do rejestru zarów-
no jednoosobową firmę, jak i spółkę. For-
malnie start jest zdecydowanie łatwiejszy 
niż przed laty. Ale na sukces trzeba zapra-
cować. Pomysł i finanse na początek to nie 
wszystko. O przyszłości decyduje wie-
le czynników. Przedsiębiorca powinien 
się rozwijać, wtedy umacnia firmę i czer-
pie z niej radość. Osiągnięcie sukcesu wy-
maga ogromu pracy, poświęcenia i przede 

wszystkim podejmowania wielu ryzykow-
nych decyzji. Nie ma tu miejsca na strach, 
który zasiewa niepewność, osłabia, wysy-
sa z energii i proaktywności. Tym samym 
powoduje, że człowiek traci szansę na re-
alizację swoich marzeń, na podejmowanie 
działań, które mogą przynieść ogromne 
korzyści, jeśli tylko nie zostaną zamknię-
te na dnie szuflady. Decydując się na pro-
wadzenie własnej firmy należy pamiętać, 
że każde nawet najlepiej przemyślane dzia-
łanie obarczone jest ogromnym ryzykiem 

i właśnie dlatego też nie należy obawiać się 
porażki. Wydawać by się mogło, że porażka 
jest jak ostry nóż, który niszczy naszą szan-
sę na sukces. Tymczasem na takie sytuacje 
trzeba się uodpornić. Historia bowiem po-
kazuje, że ludzie którzy nie boją się ryzy-
ka potrafią doskonale przekuć każdą z po-
rażek w osobisty sukces. 

Więcej o podejmowaniu ryzyka opowiada 
w wywiadzie do książki „Sekrety Dobrego 
Biznesu” Tymon Klimek, właściciel Domu 
Pomocy Społecznej im. Ojca Pio w Mogilnie.

Strach przed niepowodzeniem blokuje 
przedsiębiorczość i aktywność
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