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Przedsiębiorcy 
rywalizują na stoku…

Na trzy dni Muszyna stała się polską 
stolicą biznesu. To właśnie tam w dniach 
28 luty- 1 marca odbyły się organizo-
wane już po raz czwarty przez Fundację 
Pomyśl o Przyszłości IV Narciarskie Mi-
strzostwa Polskich Pracodawców Pry-
watnych. Zawodom towarzyszyła konfe-
rencja pt. ,,Doświadczenia polskich firm 
w konkurowaniu na rynku globalnym”. 

Wydarzenie przyciągnęło na Sądecczy-
znę ponad pięćdziesięciu czołowych 
przedsiębiorców reprezentujących pol-
skie firmy prywatne. Zawody na nar-
tach, sankach i trikke-ski, dostarczyły 
gościom niezapomnianych sportowych 
emocji. Duże poruszenie wywołała tak-
że konferencja, podczas której przedsię-
biorcy wymienili się cennymi doświad-
czeniami na temat prowadzenia swojej 
działalności na rynku globalnym. 

PEŁNA RELACJA Z WYDARZENIA 
NA STRONIE 8

… i dzielą się swoimi 
doświadczeniami

O tym jak konkurować na rynku globalnym 
podzielili się z nami Ryszard Florek (FAKRO), 
Kazimierz Pazgan (KONSPOL), Henryk Orfin-
ger (Dr Irena Eris), Zdzisław Dąbczyński (WI-
MED), Grzegorz Grzelak (ATLAS), Roman Klu-
ska (Prawdziwe Jedzenie), Jacek Sarnowski 
(PORTA), Jan Załubski (ZET Transport), Artur 
Czepczyński (ABC Czepczyński).  

WIĘCEJ NA STRONIE 8
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IV Narciarskie Mistrzostwa Polskich Pracodawców Prywatnych dobiegły końca. 
Wspaniali goście, inspirujące rozmowy, pełne emocji atrakcje na torze sanecz-
kowym, sportowa rywalizacja na stoku Jaworzyny Krynickiej. Tak w skrócie 
można podsumować organizowane przez Fundację Pomyśl o Przyszłości trzy-
dniowe spotkanie polskich pracodawców prywatnych.

DZIEŃ 1
27 luty 2015

Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 27 lutego, kolacją w Hotelu Acitva w Muszy-
nie Zdrój. Najbardziej wyczekiwanym punktem wieczoru okazały się być zawo-
dy na sankach. Wyjeżdżamy specjalnym pojazdem na szczyt Kotelniczego Wier-
chu. Emocje rosną z minuty na minutę. W końcu przed nami ponad 2 kilometry 
trasy i 23 zakręty do pokonania. Otuchy dodają startujący przed nami, zawod-
nicy siódmych Międzynarodowych Mistrzostw Polski Skki Trikke FAKRO Cup 
2015. Rozgwieżdżone 
niebo, czyste górskie 
powietrze – mobilizu-
ją aż do trzech zjazdów. 
Goście, uśmiechnię-
ci i szczęśliwi wracają 
z zawodów, by do póź-
nej nocy w hotelowej 
kawiarni rozmawiać 
na temat rozwoju pol-
skich firm i przyszłości 
naszego kraju. 

DZIEŃ 2
28 luty 2015

Goście tłumnie zjeżdżają na Stok Ja-
worzyny Krynickiej, gdzie odbywają 
się IV Narciarskie Mistrzostwa Polskich 
Pracodawców Prywatnych. Frekwen-
cja dopisała, w zawodach mimo nie-
zbyt sprzyjającej aury udział wzięło 25 
zawodników. Grupę zdominowali męż-
czyźni, ale na stoku pojawiły się także 
cztery odważne kobiety, które dzielnie 
reprezentowały płeć piękną. Po spędzo-
nych aktywnie kilku godzinach, wraca-
my do hotelu, gdzie na gości czeka obiad 
i chwila odpoczynku. 

O godzinie 16.00 rozpoczyna się konferencja poświęcona doświadczeniom 
polskich firm w konkurowaniu na rynku globalnym. Spotkanie otwiera prze-
mówienie Bożeny Damasiewicz, Dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości, 

poświęcone działalności Fundacji i planom na przyszłość. Jak podkreśla orga-
nizatorka spotkania, Bożena Damasiewicz: organizowane przez Zespół Funda-
cji spotkania mają służyć przede wszystkim integracji środowiska przedsię-
biorców i wymianie doświadczeń.

To właśnie swoimi doświadczeniami z ponad pięćdziesięcioma uczestnika-
mi spotkania dzielą się podczas konferencji właściciele największych polskich 
firm: Ryszard Florek (FAKRO), Kazimierz Pazgan (KONSPOL), Henryk Orfin-
ger (Dr Irena Eris), Zdzisław Dąbczyński (WIMED), Grzegorz Grzelak (ATLAS), 
Roman Kluska (Prawdziwe Jedzenie), Jacek Sarnowski (PORTA), Jan Załubski 
(ZET Transport), Artur Czepczyński (ABC Czepczyński). Tego wieczoru, w ka-
wiarni Hotelu Activa 
można posłuchać nie-
zwykle ciekawych hi-
storii, o powstawaniu 
tych firm, problemów, 
z którymi muszą się 
mierzyć każdego dnia 
konkurując na rynku 
globalnym. Do dys-
kusji dołączają pozo-
stali goście, dzieląc 
się swoimi pomysłami 
i spostrzeżeniami. 

O godzinie 20.00 rozpoczyna się uroczysta kolacja, której towarzyszą kulu-
arowe rozmowy. To także okazja do ogłoszenia wyników IV Narciarskich Mi-
strzostw Polskich Pracodawców Prywatnych oraz zawodów na sankach. I tak 
w zawodach narciarskich w kategorii kobiecej: pierwsze miejsce zajęła Pauli-
na Załubska, miejsce drugie Natalia Majkowska, trzecie miejsce Beata Smaga 
i miejsce czwarte Bożena Pachura. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Ma-
riusz Tenerowicz, miejsce drugie Kazimierz Żytkowicz, trzecie, Janusz Kotynia. 
W kategorii mężczyzn, z uwzględnieniem przelicznika wieku, pierwsze miej-
sce zajął Bogdan Szymanik, 
miejsce drugie Janusz Ko-
tynia, trzecie Rafał Świer-
czek. W odbywających się 
w piątkowy wieczór, zawo-
dach na sankach zwycięzcą 
okazał się Artur Czepczyń-
ski, drugie miejsce zajął Ja-
cek Woźniak, miejsce trzecie 
Janusz Uberna. Świętowa-
nie i zabawa trwały do dru-
giej w nocy. 

DZIEŃ 3
1 marca 2015

Ostatni dzień Konferencji. Czas podziękowań i pożegnań. Spędziliśmy tu na-
prawdę świetny czas – przekonują odjeżdżający goście. Do zobaczenia w przy-
szłym roku. 

Organizatorem IV Narciarskich Mistrzostw Polskich Pracodawców Prywat-
nych połączonych z konferencją poświęconą „Doświadczeniom polskich firm 
w konkurowaniu na rynku globalnym była Fundacja Pomyśl o Przyszłości. Za-
łożona przez Ryszarda Florka, w oparciu o doświadczenia FAKRO i innych firm 
działających na rynku globalnym, Fundacja podejmuje oraz wspiera wszelkie 
inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Oby tak wzbo-
gacających spotkań było więcej. 

Właściciele największych polskich 
firm dzielą się doświadczeniami
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Grzegorz Grzelak 
(Atlas)

Grupa Atlas skoncentrowała 
głównie swoją działalność na ryn-
kach wschodnich. Duży efekt 
skali wynikający z produkowa-
nia na rynku polskim pozwolił 
na ekspansję na rynek rosyjski. 
Początkowo woziliśmy nasze pro-
dukty z fabryki z Polski do Rosji. 
Jednak, gdy zamówień przyby-
wało postanowiliśmy wybudować 
nasz oddział w Dubnej. Prowa-
dzenie działalności w Rosji było 

bardzo trud-
ne, szczegól-
nie jeśli chodzi 
o wymaga-
nia i procedu-
ry. Ciężko było 
cokolwiek za-
łatwić w Ro-

sji, ponieważ urzędnicy są bar-
dzo skorumpowani. Po trzech 
latach postanowiliśmy sprzedać 
naszą fabrykę austriackiemu Bau-
mitowi. Udało nam się sprzedać 
z dużym zyskiem i zarobić. Atlas 
również całkiem dobrze radzi 

sobie w Rumunii oraz na rynkach, 
węgierskim, serbskim i moł-
dawskim. Na co dzisiaj chciał-
bym zwrócić szczególnie uwagę, 
to są to inwestycje w Białorusi. 
Na tamtym rynku bardzo dobrze 
nam się współpracuje, również 
z urzędnikami, którzy nie zna-
ją pojęcia łapówka. Rok rocznie 
zwiększamy nasz udział na tam-
tym rynku i myślę, że tak już po-
zostanie. Wierzę, że sukces Atla-
sa przyczyni się do budowania 
polskiej marki. Życzę wszystkim 
powodzenia!

Kazimierz Pazgan 
(Konspol)

Moja branża i mój biznes ce-
chuje się olbrzymią konkurencją. 
W Polsce jest ponad 4tyś. zakładów 
z którymi musimy konkurować. 80 
% z nich, to są duże firmy zagra-
niczne. Mają ogromny efekt skali. 
Dzięki temu stosują często zasady 
nieuczciwej konkurencji, eliminu-
jąc w ten sposób polskie firmy. Za-
niżają cenę rynkową danego wy-
robu. Nam udało się na szczęście 
przetrwać te zagrywki, ponieważ 
Polacy, to niezwykle przedsiębior-
czy naród. W tej chwili jeśli chodzi 
o branżę drobiarską, jesteśmy nu-
merem jeden w Europie. Produ-
kujemy ponad 2 mln ton kurczaka 
rocznie. Jednak w tej chwili Unia 
Europejska narzuca nam przepi-
sy, utrudniające działalność. Ostat-
nio wprowadzono przymus, iden-
tyfikacji świadectwa pochodzenia 
produktu. Nie obawiam się tego, 
że sobie nie poradzimy, bo nasze 
produkty często są dużo lepsze niż 
te, które pochodzą od konkurencji. 
Niestety w krajach Europy zachod-
niej istnieje bariera psychologiczna 
i wiadomo jak są postrzegane pol-
skie produkty – mają gorszy wize-
runek. To jest jeden z przykładów, 
który utrudnia prowadzenie naszej 
działalności. Na szczęście nasza fir-
ma cechuje się unikalną technologią 
służącą do przetwórstwa kurcza-
ków. Zachodnie kraje są zaintere-
sowane naszymi wyrobami, ponie-
waż mamy ekologiczną żywność. 
W tej chwili nasz potencjał produk-
cyjny wynosi 600 ton przetworzo-
nych produktów dziennie. Ciągle 
bardzo dużo inwestujemy, naszym 
celem jest wejście na rynek azjatyc-
ki, ponieważ istnieje tam niesamo-
wity potencjał jeśli chodzi o liczbę 
ludności. Z tego względu ceny pro-
duktów, a przede wszystkim kur-
czaka są dużo droższe niż w krajach 
Unii. Żeby przetrwać trzeba ciągle 
się rozwijać i inwestować w roz-
wój. W tej chwili budujemy fabrykę 
w Indonezji. To jest rynek, na któ-
rym skupiamy naszą przyszłość. 

W Europie najtrudniejszym ryn-
kiem są Niemcy. Dla Niemców ku-
powanie rodzimych produktów 
jest na tyle istotne, że w niektórych 
branżach wprowadzono specjalne 
oznakowanie towarów. Oznakowa-
nie to potwierdza, że produkt został 

niemalże w ca-
łości wykona-
ny w Niem-
czech i jest 
w nim głow-
nie niemiecka 
wartość doda-
na. Za produk-

ty opatrzone takimi znakami nie-
mieccy klienci są w stanie zapłacić 
kilkakrotnie więcej niż za produkty 
importowane.

Przykładowo w branży dro-
biarskiej funkcjonuje certyfikat 5D 
– 5 razy Deutschland. Niemiecki 
klient zakupując wyrób drobiar-
ski (np. gęś) oznaczony tymże cer-
tyfikatem może mieć pewność, 
że wszystkie procesy produkcyjne 
związane z tym produktem zosta-
ły zrealizowane w Niemczech (gęś 
jest pochodzenia niemieckiego, wy-
kluła się i była hodowana w Niem-
czech, karmiona niemiecką paszą 
oraz przetworzona i przygotowana 
do sprzedaży w niemieckim zakła-
dzie produkcyjnym). 

Swoją firmę zbudowałem anali-
zując rynek i podatki. Gdy zaczy-
nałem w latach 80– tych, w rozwoju 
działalności, pomogło mi wprowa-
dzenie niemieckiego systemu po-
datkowego dla firm polonijnych. 
Przez trzy lata nie płaciłem w ogóle 
podatków, natomiast później mia-
łem zapłacić 40% podatek dochodo-
wy. Natomiast jeśli inwestowałem, 
mogłem nie płacić podatku, który 
mógł być zainwestowany w rozwój 
mojej firmy. Takim sposobem w cią-
gu 9 lat zbudowałem firmę od zera 
do wartości 35 mln dolarów. Chciał-
bym żebyśmy wszyscy lobbowali za 
prostym systemem podatkowym, 
który będzie służył przedsiębior-
com, ale również pracownikom. 
System, który zmusza każdego z nas 
do inwestowania dla siebie. A jak in-
westujemy, tworzymy nowe miejsca 
pracy. 80% przemysłu polskiego jest 
w obcych rękach. Olbrzymie korpo-
racje, nie płacą podatków. Powinni-
śmy wprowadzić podatek wysokości 
1% od przychodów dla wszystkich 
firm. Natomiast trzeba obniżyć zde-
cydowanie podatek VAT. To pozwoli 
Polakom na budować kapitał, a ka-
pitał daje poczucie bezpieczeństwa 
do tego, by być liczącym się pań-
stwem na arenie międzynarodowej. 
Chodzi o nasz naród. Nikt z nami nie 
będzie się liczył, jeśli nie będziemy 
mieli kapitału.

Doświadczenia polskich firm 
w konkurowaniu na rynku globalnym

Jacek Sarnowski 
(Porta)

Przygodę z biznesem drzwio-
wym zaczynałem 24 lata temu. 
Już kilka lat później osiągnąłem 
pierwszą pozycję, wykorzystując 
możliwości ówczesnej gospodar-
czej koniunktury – kupowałem 
i sprzedawałem na różnych ryn-
kach, uczestniczyłem w ważnych 
europejskich wydarzeniach bran-
żowych m.in. w targach w Niem-
czech, Francji czy Rosji. 

Obecnie jestem właścicielem 
kilku fabryk, w tym bardzo no-
woczesnej fabryki w Rumunii. 
Nasz potencjał pozwala mi real-
nie planować ekspansję sprzeda-
ży produktów Porta na rynkach 
wschodnich. Niekoniecznie jed-
nak na rynku rumuńskim, który 
jako rynek ubogi nie rozwija się tak 
szybko jak pozostałe rynki europej-
skie. Musimy przy tym dodatkowo 
uwzględnić fakt, że Klienci z kra-
jów europejskich niechętnie kupu-
ją produkty pochodzące z Rumunii 

– mimo iż na-
sza fabryka jest 
jedną z najno-
wo c z e ś n i e j -
szych w Euro-
pie.

Mój pro-
dukt jest bar-

dzo techniczny, w związku z tym 
z jego sprzedażą wiąże się zdoby-
cie wszystkich niezbędnych apro-
bat. Jako lider w sprzedaży drzwi 
na rynku polskim i jedna z więk-
szych tego typu firm w Europie, 
spotykałem się i nadal się spoty-
kam z różnymi, trudnymi do prze-
zwyciężenia barierami w proce-
sie certyfikacji. Odczuwalne jest 
to zwłaszcza na bardzo wymaga-
jącym pod tym względem rynku 
niemieckim.

Mając okazję odwiedzać wszyst-
kie największe polskie firmy, do-
strzegam wielu młodych, kreatyw-
nych ludzi, dzięki którym firmy 
te nie odbiegają innowacyjno-
ścią od firm światowych. Wie-
rzę, że dzięki zaangażowaniu tych 

młodych ludzi wiele polskich firm 
przebije się w tym trudnym świe-
cie. Przykład Nokii pokazuje nam 
jednak wyraźnie, że rozwój fir-
my nie jest łatwą sprawą. Była 
to olbrzymia firma, która mimo 
to zbankrutowała. Świat bardzo 
szybko się zmienia. Inteligencja 
i sposób zarządzania zadecydu-
ją o przyszłości danej firmy. Dla-
tego tak ważna będzie świado-
mość, co nas ogranicza. Mówi się, 
że wszystko co nas ogranicza po-
chodzi z naszej głowy, bo my sami 
się blokujemy.

W dzisiejszych czasach mamy 
ogromne możliwości i trzeba 
to wykorzystać. Zawsze będzie ist-
niała mała grupa ludzi, która bę-
dzie walczyła i będzie się przebi-
jała. Niewielka ich część osiągnie 
światowy poziom. Wtedy pojawia-
ją się innej rangi problemy, zgod-
nie z zasadą– jak się ma duży biz-
nes, to też się ma duży problem. 
Jak się ma średni, to się ma średni 
problem. A problemów się nie ma 
wtedy, gdy się nie ma firmy. 

Fundacja Pomyśl o Przyszłości już po raz 
czwarty była organizatorem Narciarskich 
Mistrzostw Polskich Pracodawców Prywat-
nych i towarzyszącej im konferencji po-
święconej „Doświadczeniom polskich firm 
w konkurowaniu na rynku globalnym”. 
Na spotkaniu pojawiło się ponad pięćdzie-
sięciu właścicieli polskich firm. Konferencja 
była okazją do integracji środowiska przed-
siębiorców, ale przede wszystkim wymiany 
doświadczeń. O problemach, z którymi się 

spotykają i sposobach radzenia sobie z nimi 
opowiedzieli Ryszard Florek (FAKRO), Kazi-
mierz Pazgan (KONSPOL), Henryk Orfinger 
(Dr Irena Eris), Zdzisław Dąbczyński (WI-
MED), Grzegorz Grzelak (ATLAS), Roman 
Kluska (Prawdziwe Jedzenie), Jacek Sar-
nowski (PORTA), Jan Załubski (ZET Trans-
port), Artur Czepczyński (ABC Czepczyński). 

Rodzime firmy są gwarantem rozwoju go-
spodarczego kraju. Dlatego też postanowi-
liśmy podzielić się z Państwem na łamach 

Dobrego Tygodnika Sądeckiego historia-
mi, które mieliśmy okazję usłyszeć. Każdy 
z nas ma wpływ na otaczającą nas rzeczy-
wistość. To także od naszych codziennych 
decyzji zakupowych, sposobie wyrażania 
się o polskich firmach, zależy ich dalszy roz-
wój i to czy będzie żyło nam się dostatniej. 

Bożena Damasiewicz
Dyrektor Fundacji Pomyśl 

o Przyszłości

Artur Czepczyński (ABC 
Czepczyński)

Reprezentuję branżę trans-
portową. Problemem, o któ-
rym przede wszystkim powin-
niśmy mówić w naszej branży, 
są kradzieże, które mają początek 
w przestrzeni elektronicznej (gieł-
dy transportowe). W Europie, sza-
cunkowo ok 8 do 10 mld euro rocz-
nie towarów ginie.

Przeliczając to na liczbę naczep, 
jest to aż 550 naczep z towarami 

D Z I E N N I E , 
które  g iną 
w całej Unii 
Europejskiej. 
Kierowca i na-
czepa się znaj-
dują, jednak 
towar zostaje 

rozładowany w miejscu niezna-
nym. Okradane są wszystkie fir-
my zarówno polskie, duńskie czy 
holenderskie. Ktoś kto ma własną 
flotę jest mniej narażony w po-
równaniu ze spedycjami, jednak 

on również ponosi konsekwencje 
zaginionych towarów. Moim zda-
niem, to do czego dzisiaj docho-
dzi na terenie całej Unii Europej-
skiej, a przez co tracimy straszne 
duże pieniądze może być konse-
kwencją upadku wielu firm trans-
portowych i spedycyjnych. O tym 
powinniśmy głośno mówić, po-
nieważ z tym nikt i nic nie robi. 
A również od tego zależy przy-
szłość polskiej branży transpor-
towej, w której i tak jest już bar-
dzo trudno konkurować.
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Zdzisław Dąbczyński 
(WIMED)

My, Polacy jesteśmy bardzo ak-
tywnym narodem. Pomimo ograni-
czeń z jakimi borykamy się każdego 
dnia, robimy naprawdę wiele. Chce-
my wyprzedzać innych, osiągać suk-
cesy nie tylko w swojej podstawowej 
branży, ale także innych . To też spra-
wia, że powinniśmy wspólnie orga-
nizować się i budować własną sil-
ną organizację przedsiębiorców, aby 
mieć szansę wpływania i kształtowa-
nia rozwoju gospodarczego w Pol-
sce. Nie możemy poddawać się pre-
sji niemocy wewnętrznej, zamykać 
się na swoim biznesie. Stajemy się 
coraz mocniejsi gospodarczo, stąd 
istotne jest aby liczył się głos właśnie 
przedsiębiorców, którzy budują go-
spodarkę rynkową w naszym kraju.

Wiele barier i utrudnień przeży-
łem podczas rozwijania mojej działal-
ności, przywołam jeden znaczący dla 
mnie przykład. Moja firma WIMED 
zaangażowała licznych ekspertów, 
zainwestowała olbrzymie pieniądze, 
zbudowała tor zderzeniowy aby móc 
konkurować na rynku europejskim 
swoim innowacyjnym produktem 
– konstrukcjami które mogą zmniej-
szać skutki wypadków drogowych. 

Żeby taki produkt mógł wygrać 
dany kontrakt, musi spełniać wy-
magane kryteria. WIMED zainwe-
stował mnóstwo pieniędzy. Prze-
prowadziliśmy kilkadziesiąt testów 
zderzeniowych i udało nam się opra-
cować produkt, który spełniał wy-
magania odpowiednich europej-
skich norm. Ten produkt, zmniejsza 

skutki wypad-
ków drogo-
wych, a czasem 
bezpośrednio 
może ratować 
ludzkie życie. 
Już kilkadzie-
siąt osób unik-

nęło śmierci czy obrażeń dzięki tym 
produktom na polskich drogach. 

 Postanowiliśmy go zaoferować 
naszym zachodnim partnerom. Oka-
zało się jednak, że często nie możemy 
nawet stanąć do przetargów, ponie-
waż nie spełniamy zręcznie przygo-
towywanych kryteriów, które po-
przez dziwne wymogi, wykluczały 
możliwość udziału naszej firmy w ta-
kich przetargach. Nie wystarczy-
ło, że my mamy testy zderzeniowe 
na zgodność z europejskimi norma-
mi, bo nie byliśmy w stanie wypeł-
nić wielu małoistotnych wymogów. 
Przegrywaliśmy wyraźnie z polity-
ką urzędników, których działalność 
miała na celu ochronę lokalnego ryn-
ku i lokalnych dostawców. Nie ma 
tutaj znaczenia, że nasze produk-
ty spełniają podstawowe wymaga-
nia. To jest przykre doświadczenie. 
Jednak gdybym nie wierzył w suk-
ces i możliwość rozwoju mojej firmy, 
nie inwestowałbym tyle czasu i pie-
niędzy w swoją działalność. 

To właśnie dla osób które dzięki 
nam przeżyły w wypadkach samo-
chodowych na polskich drogach,… 
dla tych którzy przeżyją …warto było 
pracować i inwestować w system 
konstrukcji bezpiecznych, a także 
inne ciekawe urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 

Roman Kluska 
(Prawdziwe jedzenie)

Po traumatycznych przejściach 
ze sprawą Optimusa, badania wy-
kazały że stan mojego serca jest 
opłakany i wymaga brania lekarstw 
do końca życia, bo cały lipidogram 
miałem fatalny. W szpitalu klinicz-
nym w Krakowie otrzymałem in-
formację że pod żadnym pozorem 
nie wolno mi zaprzestać przyjmo-
wania zaleconych lekarstw. W tym 
samym okresie byłem zaproszo-
ny do studia telewizyjnego, gdzie 
w czasie wywiadu opowiedziałem 
o moich nowych planach na życie, 
to jest hodowli owiec i produkcji 
sera z mleka owczego. Po tym pro-
gramie odwiedziła mnie Pani Profe-
sor dr hab. Bożena Patkowska–So-
koła z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu i powiedziała mi, 
że jeśli będę jadł dużo produktów 
z mleka owczego, to moje serce 
dzięki zawartej w tym mleku L–
karnitynie będzie okazem zdrowia 
i do tego dzięki zawartemu CLA 
będę delikatnie zrzucał nadmierne 
kilogramy, a ważyłem wtedy dość 
dużo. Pamiętałem też, że podczas 
prowadzenia firmy Optimus, gdy 
zapraszano mnie do różnych kra-
jów, to tam w najwykwintniejszych 
restauracjach goszczono mnie se-
rami owczymi i jagnięciną. I tak 
zresztą powstał pomysł na pro-
dukcję serów owczych, bo pamię-
tałem jakie to dobre. W pewnym 
sensie chciałem zapomnieć o przy-
krych doświadczeniach i pracować 
z przyrodą, a z drugiej strony mając 

a l t e r n a t y w ę 
– „tony” le-
karstw lub ser 
owczy, to wo-
lałem jeść ser 
owczy. Życie 
pokazało traf-
ność wyboru, 

bo już po półtora roku zjadania sera, 
pomimo że nie brałem lekarstw, 
cały lipidogram wrócił do normy. 
W rozwój wszystkich etapów po-
wstania sera owczego zainwestowa-
łem ponad 60 mln zł ponieważ. Aby 
być pewnym jego jakości wszystkie 
procesy powstawania sera wykonu-
ję samodzielnie, od uprawy pasz, 
przez hodowlę owiec, po produk-
cję i dojrzewanie sera. Wykorzysta-
łem wszystko, co daje współczesna 
technika i wiekowe doświadcze-
nie najlepszych europejskich pro-
ducentów. Postawiłem sobie po-
przeczkę najwyżej , jak tylko się dało 
jeśli chodzi o czystość, wyelimino-
wanie GMO, antybiotyków i hor-
monów oraz technikę laboratorium 
i produkcji. Moje produkty spełnia-
ją najwyższe standardy. Aby obej-
rzeć stworzony przeze mnie łań-
cuch procesów powstawania sera, 
przyjeżdżają naukowcy i prakty-
cy niemal z całego świata. Ostatnio 
udzielałem wywiadu w niemieckim 
magazynie Die Welt, co było inspi-
racją, aby rozszerzyć ofertę mojego 
sklepu internetowego www.praw-
dziwejedzenie.pl również na rynek 
niemiecki z dostawą do 48 godzin. 
Na koniec polecam życie rentiera, 
może być równie pasjonujące, jak 
największe wyzwania biznesowe

Henryk Orfinger 
(Dr Irena Eris)

W naszym kraju branża kosme-
tyczna jest bardzo nietypowa. Ry-
nek polski cechuje olbrzyma konku-
rencja. Mimo tego, udział polskich 
firm w przemyśle kosmetycznym 
na rodzimym rynku jest dość duży 
i co roku wzrasta. Inaczej wyglą-
da to na świecie, gdzie większość 
udziałów należy do dużych mię-
dzynarodowych koncernów. Ist-
nieją trzy obszary, którymi rządzą 
różne zasady i procedury, związane 
z eksportem kosmetyków z Polski. 
Jeden obszar to: Stany Zjednoczo-
ne, drugi Japonia, a trzeci – reszta 
świata. W każdym z nich spotyka-
my różne definicje słowa „kosme-
tyk”. W USA, np. rządzą inne regu-
ły związane z przygotowywaniem 
kosmetyku, jego specyfikacją, ale 
też opisem na opakowaniu. Z tego 
powodu mamy utrudniony eksport 

kosmetyków 
w takiej formie, 
w jakiej funk-
cjonują na pol-
skim rynku. 

Dla naszej 
firmy i branży 
największą ba-

rierą jest napis Made in Poland. Eu-
ropa zachodnia podchodzi do na-
szych wyrobów w taki sposób, jak 
my odbieramy produkty np. z Al-
banii, czy Bułgarii. Zmiana w spo-
sobie takiego myślenia to kwestia 
dziesięcioleci. Z tego względu pró-
bujemy sprzedawać swoje pro-
dukty w krajach, gdzie konotacje 
z Polską są neutralne. Takim obsza-
rem – z dużym dla nas potencjałem 
– są dziś kraje Bliskiego Wschodu: 
Katar, Izrael, Turcja, Arabia Saudyj-
ska. Bardzo dobrze się tam rozwija-
my i odnotowujemy spore wzrosty. 

Oczywiście chcemy sprzeda-
wać nasze kosmetyki również 

w Europie Zachodniej. Natomiast 
mocna obecność dużych koncer-
nów kosmetycznych nie pomaga 
nam przy wprowadzaniu naszych 
produktów na te rynki. Napoty-
kamy też na problemy z certyfi-
katami. Ale np. w Iranie, przeszli-
śmy pozytywnie przez wszystkie 
certyfikacje. Mimo wszystko nasz 
eksport rośnie średnio o 20% rocz-
nie. W mojej ocenie jedyną polską 
marką kosmetyczną, która świet-
nie poradziła sobie na rynku eu-
ropejskim i światowym, jest mar-
ka Inglot. Trzeba jednak pamiętać, 
że nie jest ona utożsamiana z Pol-
ską, i stąd też jej ogromny sukces. 
Jestem pełen optymizmu, że nam 
się uda. Żeby wygrywać na rynku 
globalnym, trzeba robić coś inne-
go niż wszyscy, lub robić to lepiej 
niż konkurencja. Mam nadzieję, 
że za kilka lat, polska marka Dr 
Irena Eris będzie już znana na ca-
łym świecie. 

Jan Załubski 
(ZET Transport)

Konkurowanie na rynkach eu-
ropejskich związane jest nie tyl-
ko ze sprawnością działania dane-
go przedsiębiorstwa, jego strategią 
i innowacyjnym rozumieniem ryn-
ku. Branża transportowa zaczyna 
w ostatnim czasie doświadczać kon-
kurencji która związana jest z czyn-
nikami politycznymi. Przykładem 
tego jest wprowadzona od 1 stycznia 
2015 r. przez Niemcy ustawa o płacy 
minimalnej.

Przepis ten dotyczy nie tylko firm 
transportowych ale również innych 
przedsiębiorców którzy wykonuj 
usługi na terenie Niemiec.

Podstawa działania jednolitego 
rynku UE są cztery swobody : prze-
pływu osób, towarów, usług i kapi-
tału. Pozwala to stworzyć warunki 
do wzrostu gospodarczego rozumia-
nego jako trwały i zrównoważony. 
Dlatego próba narzucenia polskim 
firmom niemieckiej płacy mini-
malnej to cofniecie się do czasów 

unii celnej czy-
li sprzed 1993 r. 
Bardzo kry-
tyczna ocenę tej 
ustawy przed-
stawia rów-
nież środowi-
sko prawnicze 

które twierdzi ze może ona stano-
wić ograniczenie swobody świad-
czenia usług ustanowionej w art. 
56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej a jej zapisy dalece wy-
kraczają poza to co jest niezbędne 
dla zapewnienia ochrony pracow-
ników i prowadza do nadmierne-
go obciążenia a tym samym pogor-
szenia konkurencyjności firm spoza 
Niemiec.

Walka z niemieckim dyktatem 
politycznym może być długa po-
nieważ partykularnym interesem 
strony niemieckiej jest próba odzy-
skania udziału w rynku. To właśnie 
polskie firmy transportowe przez 
swoja pracowitość, rzetelność i po-
siadanie nowoczesnej i ekologicznej 
floty transportowej na przestrzeni 

ostatnich pięciu lat osiągnęły silną 
pozycje na rynku europejskim sta-
jąc się najmocniejszym operatorem 
transportowym. Bardzo nie podoba 
się to naszym konkurentom w Unii 
Europejskiej, którzy poprzez grupy 
lobbingowe i działania polityczne 
chcą wprowadzać ustawodawstwo 
niezgodne z zasadami uczciwej kon-
kurencji i powodujące wzrost na-
szych kosztów po to tylko aby ogra-
niczyć udział w rynku polskich firm 
przewozowych.

Bardzo ważnym elementem dla 
naszej branży będzie teraz odpo-
wiednia świadomość ekonomicz-
na wszystkich uczestników pro-
cesu biznesowego czyli nie tylko 
naszych kierowców którzy mogą 
utracić miejsca pracy w rodzimych 
firmach ale również polskich zle-
ceniodawców którzy powinni wła-
ściwie rozumieć swoją gestię trans-
portową i towary przeznaczone 
do wywozu zlecać firmom rodzi-
mym. Jest to ważny element wspie-
ranie się w biznesie co powoduje 
rozwój regionu.


