
Patriotyzm gospodarczy

W biało- 
-czerwonych 
barwach
Postępujące systemy globalizacyjne sprawiły, że polska gospodarka, podobnie 
jak gospodarka większości państw Unii Europejskiej, w dużym stopniu 
uzależniła się od zagranicznego kapitału. Pojęcie patriotyzmu gospodarczego 
jest więc pojmowane nie tylko jako działanie na rzecz rozwoju przemysłu 
krajowego, ale również jako ekspansja polskich firm i pracowników na rynkach 
zagranicznych. O to, czym jest dla nich patriotyzm gospodarczy i jak realizują 
jego zasady, zapytaliśmy prezesów największych polskich przedsiębiorstw 
budowlanych na rynku.
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Tomasz Grela
Prezes Zarządu ALUPROF SA

Dla Aluprof współczesny 
patriotyzm gospodarczy ma 
wielowymiarowe znaczenie. 
Jesteśmy polską firmą z ponad 
60-letnią historią. Na terenie 
naszego kraju funkcjonują dzisiaj 
cztery duże zakłady produkcyjne 
Aluprof – w Bielsku-Białej, 
Opolu, Goleszowie i Złotowie, 
w których zatrudniamy ponad 

2200 pracowników – co na wielu 
płaszczyznach przekłada się 
na rozwój polskiej gospodarki. 
Roczne przychody ze sprzedaży 
spółki przekraczają 1 130 mln zł. 
Współpracujemy także z wieloma 
polskimi firmami, zarówno 
z dużymi przedsiębiorstwami, 
jak i mniejszymi podmiotami.

W naszym przekonaniu 
patriotyzm gospodarczy to też 
przemyślana i sukcesywna 
ekspansja polskich firm na 
rynkach zagranicznych. Aluprof 
jest jednym z wiodących 
producentów systemów 
aluminiowych w Europie. 
W Stanach Zjednoczonych, 
na tym wymagającym rynku 
o ogromnej konkurencji, 
powstało aż 15 realizacji 
z wykorzystaniem systemów 
naszej firmy. Dostarczając 
najwyższej jakości rozwiązania 

w ramach realizowanych na całym 
świecie inwestycji, budujemy 
polską markę i tym samym 
torujemy drogę innym polskim 
przedsiębiorstwom. Zdobywanie 
zaufania do marki Aluprof na 
rynkach zagranicznych wymaga 
od nas olbrzymiej pracy, ale dzięki 
konsekwencji i najwyższej jakości 
możemy dziś z dumą powiedzieć, 
że rozwiązania polskiej firmy są 
obecne w najbardziej prestiżowych 
budynkach w Nowym Jorku, 
Wielkiej Brytanii, Belgii czy 
Czechach. Każda zrealizowana 
przez nas inwestycja to także 
kamień milowy w budowaniu 
wizerunku polskich firm za 
granicą i promowaniu polskiej 
myśli technicznej. Dlaczego? 
Bo trudno jest u nas w Polsce 
mówić o takiej sile oddziaływania 
patriotyzmu gospodarczego, 
z jaką spotykamy się przy okazji 



naszych działań eksportowych 
w krajach wysoko rozwiniętych. 

Dla nas patriotyzm gospodarczy 
to również tworzenie ważnych 
inicjatyw wnoszących cenny 
wkład w rozwój danej branży, 
takich jak np. organizowany 
przez nas co dwa lata konkurs 
architektoniczny Obiekt Roku 
w Systemach Aluprof. Jego 
celem jest m.in. promowanie 
współczesnej polskiej architektury 
oraz jej twórców – architektów, 
wykonawców, inwestorów.

Bliskie jest nam również 
pojęcie patriotyzmu lokalnego 
i małej ojczyzny, dlatego dzięki 
współpracy z władzami Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej na kierunku 
budownictwo powstała w tym 
roku unikatowa w skali 
Polski specjalność kształcenia 
inżynierów – Konstrukcje 
aluminiowe w budownictwie.

Wspieramy działania 
Fundacji Grupa Kęty Dzieciom 
Podbeskidzia, która niesie 
pomoc wychowankom placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
domów dziecka w zdobywaniu 
wykształcenia, wiedzy, 
kwalifikacji a potem pracy. 
Dbamy o ich lepszy start 
w dorosłe, samodzielne życie.

dr Henryk Siodmok
Prezes Zarządu Atlas Sp. z o.o.

Gdy sto lat temu, po 123 latach 
niewoli i walki, Polska odzyskała 
niepodległość i wróciła na mapy 
świata, odzyskaliśmy to, co stanowi 
dla nas wartość po dziś dzień: 
godność, wolność i niepodległość.  
Upór i determinacja w walce o te 
wartości pokazały, że wspólne 
starania o dobrą Polskę są dla 
Polaków czymś szczególnym. 
Wydarzenia z 1918 roku, ze 
względu na dramatyczne losy 
Polaków w latach kolejnych, 

mogły być jedynie krótkim, choć 
bardzo ważnym i symbolicznym 
epizodem zapisanym na kartach 
historii. Polakom przyszło 
jeszcze nie raz walczyć zbrojnie 
o niepodległość kraju.

Dziś z dumą odnosimy się 
do naszej polskości, do naszej 
historii, do biało-czerwonych 
barw. Świętując wydarzenia 
sprzed 100 lat, nie musimy – na 
szczęście – chwytać za broń. 
Jednak prawdziwy patriotyzm to 
nie tylko walka zbrojna. Naszym 
współczesnym patriotyzmem, 
naszym osobistym wkładem 
w dobro Ojczyzny jest dziś 
profesjonalizm, odpowiedzialność 
za to, co codziennie wykonujemy 
dla siebie i ludzi. Każdy z nas 
powinien robić to, co potrafi 
i wykonywać tę pracę w taki 
sposób, aby jej efekt był najlepszy 
z możliwych. W branży 
budowlanej dobry jakościowo 
produkt i solidna, fachowa 
usługa to najwłaściwsze sposoby 
budowania wspólnej wartości.

Troska o wartość wspólną, czyli 
ten współczesny patriotyzm, to 
również troska o odpowiednią 
wiedzę użytkowników produktów 
w zakresie stosowania wyrobów, 
o podnoszenie zawodowych 
kwalifikacji. Do tej kwestii 
podchodzimy w Atlasie 
tak samo poważnie, jak do 
jakości produktów. Stąd silnie 
rozwijamy u nas działalność 
szkoleniową i zawodową edukację 
budowlańców. Chodzi po prostu 
o to, by ludzie mieli świadomość, 
jak budować dobrze i mądrze.

Patriotyzm w wydaniu 
podmiotu gospodarczego 
objawia się także w tym, jak 
firma funkcjonuje w swoim 
otoczeniu. Dziś często używane 
jest do tego określenie CSR, ale 
najprościej mówiąc chodzi o to, 
w jakim stopniu przedsiębiorstwo 
reprezentuje postawy obywatelskie 
i chrześcijańskie wobec 
pracowników, klientów i lokalnych 
społeczności. W tym szerokim 
prospołecznym zakresie Atlas 
działa od wielu lat. Wsparcie 
naszej Fundacji Dobroczynności 
Atlas, dotowanej przez właścicieli 
oraz podmioty gospodarcze 
wchodzące w skład Grupy Atlas, 
rokrocznie otrzymuje kilkaset 
polskich rodzin i kilkadziesiąt 
instytucji działających w sferze 
zadań publicznych – w obszarach 
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pomocy społecznej, zdrowotnej, 
szkolno-wychowawczej 
i charytatywnej. Jako firma 
odpowiedzialna społecznie 
angażujemy nasze siły także we 
wspieranie wydarzeń kulturalnych 
oraz polskich sportowców.

Odpowiedzialność za produkt, 
troska o dobrze wykonaną 
pracę oraz obywatelska postawa 
to znamiona tego, co można 
określić mianem współczesnego 
gospodarczego patriotyzmu 
przedsiębiorstwa. Patriotyzm 
w takiej formie to nasze wielkie 
zobowiązanie wobec tych, którzy 
przed stu laty wywalczyli dla nas 
wszystkich wolność. Niepodległość 
Polski pozostaje wyzwaniem 
i zadaniem dla wszystkich 
Polaków – w wymiarze naszego 
kraju, Europy i chrześcijaństwa.

Krzysztof Pruszyński
Prezes Blachy Pruszyński

Patriotyzm gospodarczy nie jest 
dla mnie jedynie hasłem. Od 
początku istnienia mojej firmy, 
w mniejszym lub większym 
zakresie, staram się go realizować 
na wielu płaszczyznach – chodzi 
tu nie tylko o prowadzenie 
działalności gospodarczej w Polsce 
czy rzetelne płacenie podatków – 
są to kwestie absolutnie oczywiste 
i podstawowe. Osobiście za nie 
mniej ważny uważam wpływ 
na rozwój infrastruktury oraz 
inwestowanie w ludzi. Patriotyzm 
gospodarczy zaczyna się już 
na poziomie lokalnym, gdyż 
na rozwoju tak dużej firmy jak 
nasza może zyskać cała lokalna 
społeczność. Chodzi tu nie tylko 
o zatrudnienie dla mieszkańców, 
ale również impuls do rozwoju 
całego otoczenia. Z naszym 
potencjałem możemy pozwolić 
sobie na współfinansowanie 
inwestycji infrastrukturalnych 
oraz akcji charytatywnych 



i wydarzeń kulturalnych 
z korzyścią dla całego regionu. Na 
poziomie ogólnopolskim natomiast 
stawiamy na edukację, co roku 
organizujemy szkolenia branżowe 
skierowane do handlowców 
i dekarzy. Inwestowanie 
w edukację jest naszą odpowiedzią 
na palący problem, jakim jest brak 
fachowców na polskim rynku. 
Ponadto na stałe współpracujemy 
z kilkoma uczelniami 
technicznymi – studenci są u nas 
zawsze mile widziani. To oni 
w przyszłości będą odpowiadać 
za poziom budownictwa w tym 
kraju. Wreszcie ostatnim 
aspektem jest troska o dobry 
wizerunek za granicą. Posiadamy 
kilka przedstawicielstw 
w takich krajach, jak Niemcy, 
Rumunia, Czechy czy Węgry, 
a nasze produkty już dawno 
eksportowane są poza Europę. 
Tym samym stajemy się poniekąd 
przedstawicielami własnego 
kraju, gdyż produkt najwyższej 
jakości made in Poland staje się 
naszą gospodarczą wizytówką. 
Kilkukrotnie zostaliśmy 
uhonorowani tytułem Ambasadora 
Polskiej Gospodarki, co, oprócz 
stale rosnącego eksportu, jest 
ukoronowaniem naszych starań.

Leszek Gierszewski
Prezes Zarządu Drutex SA

Patriotyzm gospodarczy to bardzo 
złożone pojęcie. To oczywiście 
szlachetna postawa godna 
naśladowania, wzniosła. Trzeba 
jednak pamiętać, że nie powinna 
być utożsamiana z oflagowaniem 
wszystkich produktów 
w sklepach, salonach sprzedaży 
czy showroomach na biało-
czerwono, bo przecież patriotyzm 
od protekcjonizmu dzieli 
bardzo cienka linia. Zabieganie 
o tworzenie i promocję wyłącznie 
tego, co polskie i preferowanie 

wyłącznie rodzimych produktów 
to też zachęta dla innych 
krajów, by podobnie czynili na 
własnych rynkach, a przecież 
rozwój większości polskich 
przedsiębiorstw napędza sprzedaż 
zagraniczna. Przykładem jest 
nasza firma, w 100% rodzinna, 
budowana w oparciu o własny, 
polski kapitał, która już od prawie 
trzech dekad prowadzi działania 
na rynkach międzynarodowych. 
Mimo że zakład produkcyjny 
znajduje się w całości w Bytowie, 
gdzie rozwijamy potencjał 
produkcyjny, nowoczesne 
produkty, myśl technologiczną, 
zatrudniamy już ponad 3000 osób, 
to nasze produkty obecne są na 
całym świecie. Eksport stanowi 
już 73% całkowitej wielkości 
sprzedaży Druteksu, a stolarkę 
oferujemy w prawie całej Europie, 
USA, Australii, Meksyku czy na 
Bliskim Wschodzie. Hipokryzją 
z tego punktu widzenia byłoby 
nawoływanie do protekcjonizmu 
polskich produktów w Polsce. 
Wejście Polski do UE stworzyło 
przecież nam i wielu innym 
polskim firmom szanse na rozwój, 
na jaki dotąd nie mogliśmy 
liczyć, mimo dużego rynku 
wewnętrznego w kraju. Z kolei 
polskie przedsiębiorstwa potrafią 
wykorzystać swoje przewagi 
konkurencyjne za granicą, czego 
jesteśmy świetnym przykładem. 
Dziś, m.in. dzięki zaangażowaniu 
i wielomilionowym inwestycjom 
Druteksu w innowacyjność 
produktów i budowanie silnej 
marki, skuteczny marketing, 
mam wrażenie, że cała polska 
branża okien i drzwi jest 
postrzegana jako solidny oraz 
lojalny partner na świecie. 
Patriotą gospodarczym jest 
wobec tego ten, kto wykorzystuje 
wszystkie szanse do budowania 
silnej pozycji swoich produktów 
i usług, a tym samym wizerunku 
Polski za granicą. To najlepszy 
ambasador polskiej gospodarki, 
za którym stoją silne fundamenty, 
biznesowa rzetelność, wieloletnie 
doświadczenie i tysiące partnerów 
na całym świecie. Z kolei 
jako firma prowadząca biznes 
w 18-tysięcznym mieście Bytów 
odnoszę się do kwestii patriotyzmu 
również z perspektywy lokalnej. 
Patriotyzm gospodarczy to w moim 
przekonaniu również pełna 
odpowiedzialność za wszystko, 

co się robi: za pracowników 
i ich rodziny, za partnerów 
biznesowych i relacje z nimi, za 
oferowane klientom produkty. 
Takim zasadom jesteśmy wierni 
od lat, na tych ideach opieramy 
swój rozwój od lat, tworząc 
innowacyjną, uczciwą i silną 
markę, która wykorzystuje swoje 
przewagi konkurencyjne do 
zdobywania rynków światowych.

Bogdan Panhirsz
Dyrektor Zarządu Grupy PSB Handel SA

Ideą powstania nietypowej 
organizacji – grupy zakupowo-
sprzedażowej – była konsolidacja 
polskiego biznesu: firm kupieckich 
i dostawców materiałów 
budowlanych. Grupa PSB działa 
na rzecz rozwoju poszczególnych 
członków – hurtowni 
materiałów budowlanych 
oraz sklepów „dom i ogród”. 
Obecnie skupiamy 382 firmy, 
które prowadzą handel w 660 
placówkach, oferując klientom 
390 tys. pozycji asortymentowych 
pochodzących od ponad 750 
renomowanych dostawców.

Nie tylko ułatwiamy handel 
materiałami budowlanymi, 
ale i integrujemy całą otoczkę 
biznesu. Pomagamy partnerom 
(akcjonariuszom) nabywać taniej 
nie tylko materiały budowlane, 
ale również telefony, paliwa, 
energię elektryczną, auta, 
wózki widłowe, wyposażenie 
sklepów, usługi informatyczne, 
kurierskie. Prowadzimy wspólne 
działania marketingowe, 
szkolenia pracowników oraz firm 
wykonawczych współpracujących 
z naszymi placówkami.

Aktywnie angażujemy się 
w proces rozwoju polskiego 
biznesu. Dynamicznie się 
rozwijamy, inwestujemy, płacimy 
podatki oraz zapewniamy pracę 
ok. 13 tys. ludzi w całej Polsce. 
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Staramy się, by nasi pracownicy 
byli zadowoleni z pracy w firmie 
i z faktu bycia członkiem 
całej polskiej społeczności.

Zależy nam na tym, by nasi 
klienci mieli jak najbliżej do 
placówek, w których mogą 
zaopatrywać się w różnego 
rodzaju produkty, w tym 
również pochodzące od 
lokalnych wytwórców.

Jan Soczewka
Prezes Zarządu MAR-BUD spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
Budownictwo sp.k.

Patriotyzm realizowany przez 
naszych przodków opierał się 
najczęściej na bohaterskich 
i heroicznych czynach, 
nie pomniejszając działań 
pozytywistycznych. Dziś, kiedy 
żyjemy w wolnym kraju, nasz 
patriotyzm powinien przejawiać 
się głównie w działaniach 
zgodnych z prawem i porządkiem, 
jaki funkcjonuje w naszej 
ojczyźnie. Współczesny 
patriotyzm realizujemy poprzez 
pryzmat codziennej pracy na 
rzecz rozwoju kraju. Uczciwe 
płacenie wszystkich zobowiązań 
podatkowych, ZUS i innych, które 
ciążą na przedsiębiorcach, mimo że 
postulujemy zmniejszenie stawek, 
aby prowadzenie działalności 
gospodarczej było lżejsze. 
Regulowanie należności płacowych 
dla pracowników również 
stawiamy sobie za punkt honoru 
oraz święty obowiązek. Relacje 
i współpracę z innymi podmiotami 
gospodarczymi traktujemy jako 
miły obowiązek i konieczność, 
aby konsekwentnie się rozwijać. 
Patriotyzm gospodarczy to także 
wspieranie inicjatyw społecznych, 
które promują wartości 
ponadczasowe, w szczególności 
te chrześcijańskie na których 
wyrosła i trwa Polska. Dokładnie 

na tych wartościach winniśmy 
budować etykę w biznesie.

Sławomir Żubrycki
Prezes Zarządu PPU Palisander Sp. z o.o.

Największą siłę oddziaływania 
patriotyzmu gospodarczego 
widać w krajach rozwiniętych. 
Na przykład w Szwecji warunki 
przetargów są tak sformułowane, 
że wygrać postępowanie może 
tylko firma szwedzka; tak samo 
jest na Litwie. Z kolei w Hiszpanii, 
w – poprzedzającym kryzys – 
okresie 18 lat dobrej koniunktury, 
wykonawcą generalnym mogła 
być tylko firma hiszpańska. 
U nas z tym jest trudniej – nie 
umiemy uczyć się od krajów 
wysoko rozwiniętych. Dlatego fakt, 
że jesteśmy firmą ze 100-proc. 
polskim kapitałem, pomaga nam 
w rozwoju jedynie w nieznacznym 
stopniu. Niewykluczone, że 
gdybyśmy sprzedali część 
udziałów zagranicznemu 
podmiotowi, który wzmocniłby 
nas kapitałowo – ten rozwój 
byłby bardziej dynamiczny.

Konkluzja jest taka – nie mamy 
zaszczepionych historycznie 
wartości związanych z poczuciem 
narodowej solidarności 
gospodarczej, która byłaby 
elementem jednoczącym polskich 
przedsiębiorców. W mojej ocenie 
też szeroko rozumiane państwo 
w zbyt małym stopniu tworzy 
mechanizmy do promowania 
zasad patriotyzmu gospodarczego.

Dlatego czeka nas długa droga 
i praca dla wielu pokoleń, by 
osiągnąć taka siłę oddziaływania 
patriotyzmu ekonomicznego, z jaką 
mamy do czynienia w krajach 
rozwiniętych gospodarczo.

A jak my staramy się 
realizować zasady patriotyzmu 
gospodarczego? Mamy około 
100 kooperantów (dostawców 
i podwykonawców), z których 

ok. 80 proc. to firmy polskie, 
z tego zaś ponad 40 proc. to 
firmy lokalne – podlaskie. 
Staramy się bowiem działać 
nie tylko w zgodzie z zasadami 
szeroko pojętego patriotyzmu 
gospodarczego – bliska nam jest 
także nasza „mała ojczyzna” 
i pojęcie patriotyzmu lokalnego.

Krzysztof Domarecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
SELENA FM SA

Od kiedy Donald Trump 
ogłosił, że wielkie umowy 
handlowe regulujące handel 
światowy są do wyrzucenia 
i że Stany Zjednoczone będą je 
wypowiadać – wbrew pozorom 
nie był samotnym burzycielem 
dotychczasowego porządku, 
ale rzecznikiem potężnych sił 
w gospodarce amerykańskiej. 
Siły te od dawna zgłaszały 
zastrzeżenia dotyczące 
kosztów, jakie pociągają za sobą 
umowy wolnego handlu.

Również w Polsce musimy 
umieć liczyć koszty i korzyści 
wynikające z globalizacji. Bez 
względu na obecne zawirowania 
polityczne światowy handel nadal 
będzie się rozwijał – ma dwóch 
wielkich sojuszników: nowe 
technologie i młode pokolenie, 
które urodziło się w epoce 
swobodnego przemieszczania 
się osób, towarów i kapitału.

Dlatego od prawie 20 lat – od 
momentu ekspansji zagranicznej 
– umacniamy w Selenie 
naszą pozycję na rynkach 
międzynarodowych. Nasze 
spółki oraz zakłady produkcyjne 
znajdują się w 17 krajach, nasze 
produkty dostarczamy na 70 
rynków na 4 kontynentach, a nasz 
międzynarodowy zespół składa 
się z około 1800 profesjonalistów. 
Jako globalny producent 
chemii budowlanej na świecie, 
reprezentując nasz kraj za granicą 
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– zawsze podkreślamy, że Selena 
pochodzi z Polski, a Wrocław jest 
miejscem, z którego kierujemy 
całą działalnością Grupy.

Dzięki takiej strukturze 
stworzyliśmy na Dolnym Śląsku 
setki wysoko płatnych miejsc 
pracy – typowych dla centrali 
firmy międzynarodowej: to 
tutaj znajduje się centralny 
marketing kierujący kampaniami 
komunikacyjnymi naszej flagowej 
marki Tytan na cały świat. We 
Wrocławiu znajdują się siedziby 
Business Unitów kierujące 
strategiami produktowymi. 
Nasz dział R&D zatrudnia 
ponad 50 wysokiej klasy 
chemików z Polski i zagranicy, 
kreujących innowacyjne 
produkty, którzy współpracują 
w międzynarodowym zespole 
z kolegami z Hiszpanii, 
Włoch, Turcji czy Chin.

Od kilku lat media nazywają 
to zjawisko patriotyzmem 
gospodarczym. To dobrze – to 
stwierdzenie pokazuje, w jak 
wielkim stopniu rodzime firmy 
budują siłę krajów, z których się 
wywodzą. W krajach rozwiniętych 
jest to standardem od pokoleń.

Leszek Gołąbiecki
Prezes Zarządu Unibep SA

Grupa Unibep od zawsze 
działała według zasad 
patriotyzmu gospodarczego. 
Dotyczy to wszystkich 
aspektów naszej działalności.

Po pierwsze Unibep zawsze 
był polską firmą, niezależnie 
od czasów, w których przyszło 
nam działać. Dziś także tak jest 
– większość akcji naszej spółki 
jest w rękach polskich rodzin.

Po drugie zatrudniamy 
głównie Polaków, wszystkich 
na umowę o pracę. Wiemy, że 
warto dbać o pracowników. 
To oni są największą wartością 

w naszej firmie. Przez to wcale 
nie jesteśmy mniej konkurencyjni 
na rynku. Jestem wręcz pewien, 
że dzięki temu jesteśmy dobrym, 
odpowiedzialnym pracodawcą, 
który gwarantuje swoim 
pracownikom zatrudnienie 
w stabilnej, rozwijającej się spółce. 
Dziś jest to niezmiernie ważne. 
O płaceniu podatków i wszystkich 
opłatach wynikających 
z obowiązującego w Polsce 
prawa nie będę nawet wspominał 
– dla nas to oczywistość.

Przy realizacji coraz 
ambitniejszych projektów 
budowlanych współpracujemy 
z kilkoma tysiącami 
przedsiębiorstw, głównie polskich. 
Wspieramy je, szanujemy, 
budujemy relacje oparte na 
współpracy i zaufaniu. Cieszymy 
się, gdy widzimy, jak się rozwijają. 
To dla nas priorytetowa sprawa.

Po trzecie Grupa Unibep działa 
na rynkach zagranicznych, 
gdzie sprzedajemy polskie 
produkty (zwłaszcza do krajów 
skandynawskich) i polskie 
usługi (głównie na Wschodzie). 
Dzięki temu pomnażamy polski 
kapitał i promujemy polską 
myśl inżynierską. Jesteśmy 
inicjatorem współpracy polskich 
eksporterów branży budowlanej, 
gdyż uważamy, że nadszedł czas 
na budowanie koalicji w walce 
o kontrakty zagraniczne.

Jesteśmy polską firmą, 
która działa według wysokich 
standardów, promującą nasz 
kraj, naszych pracowników, 
wspierającą lokalną społeczność. 
I tak będzie zawsze.

Andrzej Wiśniowski
Właściciel i założyciel WIŚNIOWSKI

Produkujemy najwyższej klasy 
bramy, drzwi i ogrodzenia. 
Oferujemy polskim klientom 
jakość, komfort i bezpieczeństwo 

– dlatego, że nie skupiamy się 
jedynie na zysku za wszelką 
cenę. Produkujemy dla ludzi 
i chcemy, aby byli z tych 
produktów zadowoleni. Patriotyzm 
gospodarczy to przede wszystkim 
świadomość swojego otoczenia. 
Prowadzimy akcje w myśl 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu, pomagając szpitalom 
i domom dziecka. Do życia 
powołałem także Fundację 
Horyzont360, która walczy 
o przywrócenie świetności 
Jezioru Rożnowskiemu. 

Znaczną część naszych 
produktów sprzedajmy na 
rynkach zagranicznych. 
Zdajemy sobie sprawę, że markę 
WIŚNIOWSKI wiele osób opisuje 
krótko jako „bramy z Polski”. 
Nie budujemy więc jedynie 
wizerunku firmy, a całego kraju. 
Nasza uczciwość, dążenie do 
perfekcji, profesjonalizm – to 
wszystko wpływa na sposób, 
w jaki poza granicami kraju 
postrzega się polskie produkty. 
To nie tylko nasze zadanie, ale 
również wszystkich firm, które 
eksportują z Polski na rynki 
zagraniczne. Staranie się o to, 
aby skojarzenia z polskimi 
produktami były jak najlepsze – 
oto jest patriotyzm gospodarczy. 
Bo być może klient zadowolony 
z „bram z Polski” chętniej kupi 
inny produkt made in Poland.

My sami wierzymy w jakość 
polskich produktów. Dlatego 
bramy, drzwi i ogrodzenia marki 
WIŚNIOWSKI to w każdym 
calu wytwór polskiej myśli 
konstruktorskiej. Przez 30 
lat nie zdecydowaliśmy się 
przenieść produkcji do innego 
regionu czy kraju, bo wierzymy, 
że polscy inżynierowie, 
z ich doświadczeniem 
i umiejętnościami, nie tylko 
nie odbiegają od zachodnich 
ekspertów, ale w wielu aspektach 
ich przewyższają. Wierzymy w to, 
wspieramy ich innowacyjność 
i promujemy ją za granicą.

Udowadniamy, że w Polsce 
powstają wspaniałe projekty 
i tworzy się niezwykle nowoczesne 
produkty, które często prześcigają 
zachodnią konkurencję. To 
również praca w świadomości, 
że rozwój firmy zawsze prowadzi 
do rozwoju kraju i wszystkich 
jego mieszkańców. Tak rozumiem 
patriotyzm gospodarczy.
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Mariusz Sośnierz
Prezes firmy Cersanit SA
– właściciela polskich marek Opoczno 
i Cersanit

Nasza firma od lat realizuje ideę 
patriotyzmu gospodarczego – 
przejawia się to we wszelkich 
sferach działalności. To między 
innymi 135 lat istnienia polskiej 
marki Opoczno na rodzimym 
rynku. Od ponad wieku dbamy 
o to, aby realizować misję 
gospodarczą z poszanowaniem 
interesu publicznego. Z chęcią 
korzystamy z lokalnych 
surowców, współpracujemy 
z lokalnymi podmiotami 
gospodarczymi, rozbudowujemy 
fabryki, dając zatrudnienie 
coraz większej rzeszy osób. 
Inwestując w siebie – inwestujemy 
w rozwój polskiego przemysłu. 
Warto pamiętać, że losy firmy 
pokrywały się zawsze z trudnymi 
i burzliwymi losami Polski. 
Budowanie polskiej gospodarki to 
także dla fabryk okres rozwoju, 
chociaż bywały też trudne 
chwile. Dzięki tej długiej historii 
opoczyńskie płytki to marka 
sama w sobie – znana na wielu 
rynkach Europy Zachodniej, ale 
także w Rosji czy na Bliskim 
Wschodzie. Po dziś dzień w wielu 
przedwojennych kamienicach 
wciąż widzimy posadzki 
sygnowane naszym logo. To 
świadectwo świetnej trwałości 
i ponadczasowego designu. 
Taka historia zobowiązuje. 
Dlatego z dumą nosimy miano 
polskiej marki, zwiększając 
tym samym popularność 
rodzimych produktów poza 
granicami kraju. Długoletnie 
doświadczenie, tradycja 
i niezmiennie wysoka jakość 
pozawalają nam być w wielu 
inwestycjach budowlanych. Nasze 
produkty tworzą nowoczesne 
przestrzenie we współczesnych 
budynkach – architektonicznych 
perełkach, zarazem towarzysząc 

nam na co dzień w naszych 
prywatnych miejscach – domach 
Polaków. Tym samym budujemy 
historię i wpisujemy się na karty 
polskiego budownictwa oraz 
architektury na przestrzeni 
wieków. Polska historia i polski 
kapitał to wyjątkowa duma.

Janusz Komurkiewicz
Członek Zarządu ds. marketingu 
FAKRO Sp. z o.o.

Patriotyzm, a raczej racjonalizm 
gospodarczy, stanowi jedną 
z przyczyn gospodarczych 
sukcesów bogatych krajów 
zachodnioeuropejskich. 
Postrzeganie polskiej marki 
zarówno przez samych 
Polaków, jak również na arenie 
międzynarodowej, zmienia się na 
lepsze. Doceniamy to, co polskie, 
utożsamiając made in Poland 
z najwyższą jakością. Racjonalizm 
gospodarczy jest niezbędny 
do rozwoju naszej gospodarki, 
co w efekcie przyczyni się do 
wzrostu zamożności w Polsce. 
FAKRO, funkcjonujące na rynku 
od 27 lat, jest firmą globalną, 
opartą w 100% na polskim 
kapitale. Nasze produkty cieszą 
się dużym uznaniem wśród 
klientów zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy. Cieszymy się 
z takich decyzji zakupowych. 
Jest to dla nas dowód zaufania 
do marki FAKRO, a jednocześnie 
sygnał, że polski konsument to 
świadomy konsument znający 
specyfikę funkcjonowania 
mechanizmów gospodarki 
wolnorynkowej. Trzeba jasno 
powiedzieć, że kupując polskie 
produkty, wspieramy polską 
gospodarkę. W jaki sposób? 
Około 5–30% ceny produktu 
stanowią tzw. koszty korporacyjne 
i w przypadku zagranicznych 
firm ta część ceny na pewno 
trafia za granicę. W wypadku 

firm polskich ta kwota zostaje 
w naszym obiegu gospodarczym. 
Z perspektywy całego państwa, 
jak również poszczególnych 
obywateli, wybory zakupowe 
oparte na racjonalizmie 
gospodarczym opłacają się nam 
– budują naszą zamożność.

Tadeusz Rybak
Prezes Zarządu Mostostal Puławy SA

Początki działalności Mostostalu 
Puławy SA sięgają 1964 r. Pierwsi 
pracownicy firmy zajmowali się 
budową, a następnie remontami 
i modernizacją Zakładów 
Azotowych w Puławach. 
W wyniku transformacji 
ustrojowej przekształciliśmy się 
w samodzielne przedsiębiorstwo. 
Po przejęciu naszej spółki 
matki przez hiszpańską firmę 
przez wiele lat należeliśmy 
do zagranicznego właściciela. 
W 2014 r. Mostostal Warszawa SA 
postanowił sprzedać naszą firmę 
i akcje Mostostalu Puławy objęła 
grupa miejscowych inwestorów, 
w tym zarząd spółki. Jesteśmy 
teraz polską firmą, która należy do 
grona największych pracodawców 
w regionie. Zatrudniamy 1300 
osób, w tym: inżynierów, 
projektantów, monterów, 
spawaczy, kierowników projektu, 
kierowników budowy. Trzeba 
powiedzieć, że dokonaliśmy 
swoistej repolonizacji. Tego 
typu działania wymagały od 
nas determinacji i współpracy. 
Obecnie jesteśmy firmą 
działającą na rynku europejskim, 
m.in. w Niemczech, Anglii 
i Skandynawii. Przez lata 
stworzyliśmy dobrą i funkcjonalną 
organizację, z której jesteśmy 
dumni. Troszczymy się o jakość 
naszych usług i wytwarzanych 
konstrukcji, dlatego jesteśmy 
postrzegani jako solidny 
partner w biznesie.
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Małgorzata  
Winiarek-Gajewska
Prezes Zarządu NDI SA

Setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości to 
doskonała okazja do refleksji 
nad praktycznym znaczeniem 
patriotyzmu gospodarczego. 
W naszym przypadku to okazja 
do uświadomienia sobie, że 27 
lat, a więc ponad jedna czwarta 
z tych 100 lat, to czas naszego 
uczestnictwa w budowaniu 
rozwoju gospodarczego kraju.
Zapoczątkowane w okresie 
szczególnym, w latach przemian 
gospodarczych, które nastąpiły 
po roku 1989, pełne było energii 
i przekonania, że bierzemy udział 
w wydarzeniach gospodarczych 
o przełomowym znaczeniu, że 
budujemy nową Polskę. Tamten 
czas, kiedy uczyliśmy się wielu 
pojęć gospodarczych na nowo, 
korzystaliśmy z wiedzy partnerów 
z zagranicy i z potencjału osób, 
które to doświadczenie na 
zachodzie zdobywały, wdrażaliśmy 
nowy sposób myślenia 
o projektach inwestycyjnych, był 
nacechowany poziomem emocji 
i zaangażowania o niespotykanym 
wymiarze. Wyzwolona u ludzi 
przedsiębiorczość i poczucie 
wykuwania własnego losu dały 
początek wielu inicjatywom 
gospodarczym i karierom 
zawodowym, które trwają do dziś.

Mamy poczucie, że przez lata 
naszej aktywności zawodowej 
zaznaczyliśmy swoją obecność 
w życiu gospodarczym kraju, 
czego materialnym przejawem 
są ważne projekty inwestycyjne, 
które współtworzyliśmy 
i realizowaliśmy. Zawsze 
działaliśmy na terenie całego 
kraju, ale bliski sercu był 
i jest dla nas rozwój regionu, 
z którego pochodzimy. Dlatego 
szczególne znaczenie miało 
dla nas uczestnictwo w takich 

projektach, jak budowa 
północnego odcinka Autostrady 
A1, projekt rewitalizacji Centrum 
Sopotu czy rozbudowa terminala 
kontenerowego DCT 2 w Gdańsku.

Polska to jedyny rynek, na którym 
funkcjonujemy nieprzerwanie od 
początku swojej działalności, to 
miejsce, gdzie żyjemy, pracujemy, 
płacimy podatki. Uczestniczymy 
w życiu kulturalnym 
i sportowym naszego regionu 
poprzez wspieranie cennych 
lokalnych inicjatyw, takich jak 
np. sopocki festiwal muzyki 
klasycznej NDI Sopot Classic. 

Wreszcie, jako jeden ze 
współorganizatorów Europejskiego 
Kongresu Finansowego, od 
lat staramy się uczestniczyć 
w debacie dotyczącej 
wypracowania systemowych 
rozwiązań poprawiających 
funkcjonowanie całego rynku 
i branży infrastrukturalnej. 
W naszej codziennej pracy 
dążymy do tego, aby motto NDI: 
„Budujemy przyszłość” miało 
realny wydźwięk i nie było 
jedynie pustym sloganem.

Wszystkie te aspekty składają 
się w moim przekonaniu 
na patriotyzm gospodarczy 
realizowany na co dzień.

Przemysław Borek
Prezes Zarządu Pekabex SA

Wielkopolskie korzenie 
Grupy Kapitałowej Pekabex 
wpływają na postrzeganie 
przez nas patriotyzmu jako 
pracy organicznej. Od momentu 
powstania firmy w Poznaniu 
w 1972 r. trzymamy się zasad, 
które od lat przynosiły korzyści 
lokalnym społecznościom 
– i tak, przede wszystkim, 
płacimy podatki w Polsce. 
Wspieramy eksport – poprzez 
sprzedaż wysokojakościowych, 
poszukiwanych zwłaszcza 

w Skandynawii, produktów i usług 
budowlanych. Dajemy szanse 
na rozwój zawodowy nowym 
pokoleniom dzięki współpracy 
z kierunkowymi szkołami 
zawodowymi i uczelniami 
wyższymi: z praktyk, staży, 
studiów dualnych, wizyt 
w fabrykach i prezentacji 
naszych ekspertów na uczelniach 
każdego roku korzystają setki 
młodych ludzi. Jednocześnie nie 
zapominamy o starszych, bardzo 
doświadczonych i wartościowych 
pracownikach, którzy tak wiele 
wnoszą. Dzięki działającemu 
od 2017 r. Centrum Badań 
i Rozwoju Pekabex wprowadzamy 
innowacyjne rozwiązania 
do polskiej gospodarki.

Ale postrzegamy też patriotyzm 
jako codzienne relacje z lokalnymi 
społecznościami: dając pracę 
na przejrzystych warunkach 
i organizując wydarzenia 
integrujące pracowników i ich 
rodziny. Nie zapominamy o tym, 
jak bardzo oddziałujemy na 
życie mieszkańców osiedli wokół 
fabryk i placów budów, staramy 
się minimalizować uciążliwość 
naszej pracy oraz oferować 
takie rozwiązania konstrukcji 
budynków, które będą najlepiej się 
wpisywać w otoczenie. Wierzymy, 
że wykorzystanie nowoczesnej 
technologii prefabrykacji, m.in. 
w budownictwie mieszkaniowym, 
pozwoli wkrótce dostarczyć na 
nasz rynek wiele, tak potrzebnych 
zwłaszcza młodym, mieszkań.

inż. Edward Niepsuj
Prezes Zarządu PESMENPOL Sp. z o.o.

Czym jest dla mnie patriotyzm 
gospodarczy? To piękna postawa 
osadzona głęboko w naszej tradycji 
historycznej. Dla mnie sprowadza 
się do pozytywistycznego, 
aktywnego wspierania idei małych 
ojczyzn w ekonomicznej ekspansji 
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zagranicznej. Tak właśnie widzę 
dalszy rozwój firmy. Od ponad 
ćwierć wieku udowadniamy, że 
„dobre, bo polskie” to nie pusto 
brzmiący frazes, ale filozofia 
marki PESMENPOL oparta na 
jakości, lojalności i solidności. 
Nie ograniczamy się wyłącznie do 
tworzenia znakomitego sprzętu 
sportowego, lecz systematyczne 
budujemy naszą firmę, wspierając 
jednocześnie rodzimych 
przedsiębiorców, często tych 
mniejszych. Kreujemy nie tylko 
wielkie projekty sportowe, ale 
przede wszystkim skupiamy się 
na tworzeniu miejsc pracy na 
rynku lokalnym i samo to jest 
już działaniem patriotycznym. 
W mojej opinii funkcjonowanie 
dobrze usadowionej w strukturach 
lokalnych przedsiębiorczości, 
opartej na wzorcach rodzinnych, 
z poszanowaniem wszelkich 
przyświecających temu wartości, 
to nie tylko uczciwy model 
biznesowy – to właśnie budowanie 
Polski i jej pozycji w świecie.

Bartosz Golis
Prezes Zarządu PKOB Wegner  
Sp. z o.o. Sp. k. 

Współczesny patriotyzm 
gospodarczy jest dla mnie 
podejmowaniem świadomych 
decyzji w trosce o nasze 
wspólne dobro. To świadomość 
przejawiająca się w przekonaniu, 
że naszymi codziennymi 
decyzjami możemy wywierać 
istotny pozytywny wpływ na 
polską gospodarkę, na kondycję 
polskich przedsiębiorstw oraz 
na rynek pracy. Każdy z nas, 
decydując się na zakup polskich 
produktów lub usług czy też na 
niedyskryminujące polskich 
przedsiębiorców działania 
związane z realizacją polityki 
zakupowej w przypadku 
podmiotów publicznych, daje 

wyraz patriotyzmu gospodarczego. 
To również przejawianie zaufania, 
że polskie firmy mogą konkurować, 
bo z sukcesem przecież to 
robią, z przedsiębiorcami 
zagranicznymi. To uwolnienie 
się od zakorzenionego w naszej 
świadomości przekonania, że 
nasze rodzime produkty lub 
usługi nie spełniają standardów 
jakościowych. Należy mieć na 
uwadze, że wydatkowane na 
polskie produkty i usługi środki 
pozostają w obrębie naszej 
rodzimej gospodarki. Staramy się, 
by w PKOB Wegner wykazywać 
postawy tego społecznego 
współdziałania, zapraszając do 
współpracy przede wszystkim 
polskie lokalne firmy, za którymi 
nie stoi zagraniczny kapitał. 
Firmy, które, tak jak nasza, 
ukształtowały się wyłącznie 
ciężką pracą tworzących je ludzi. 
Staramy się korzystać z ich usług 
oraz dokonywać zakupów ich 
produktów, przekonując do tego 
również naszych inwestorów. 
Z zadowoleniem dostrzegamy, 
iż coraz większa liczba naszych 
partnerów podziela nasze poglądy. 
Z coraz większą łatwością 
udaje nam się propagować te 
patriotyczne działania. W PKOB 
Wegner staramy się również 
przyczyniać do rozwoju poprzez 
dzielenie się pozyskaną przez nas 
przez dekady działania wiedzą, 
doradzając publicznym partnerom 
w zakresie prawidłowej organizacji 
procesu inwestycyjnego. 
Wiemy, że ta wiedza to duży 
potencjał. Potencjał, którym 
chętnie się dzielimy w trosce 
o nasze wspólne dobro. 

Adam Pykel
Prezes Zarządu Port Praski

Port Praski obejmuje swoim 
zasięgiem prawie 40-hektarowy 
teren w ścisłym centrum 

Warszawy. Jest to aktualnie 
jedna z największych inwestycji 
realizowanych w Polsce, którą 
można uznać za wizytówkę 
zarówno Warszawy, jak i Polski 
na skalę światową. Jest to 
bowiem prawdziwe miasto 
nowej generacji. Port Praski 
położony jest w odległości około 
tysiąca metrów od Starego 
Miasta i Stadionu Narodowego 
oraz Centrum Nauki Kopernik, 
w sąsiedztwie dwóch stacji 
metra: Stadion Narodowy 
oraz Dworzec Wileński. 

Znajdzie się tutaj wszystko, co 
można spotkać w prawdziwym 
mieście: budynki mieszkalne, 
lokale usługowo-handlowe, 
gastronomiczne, a także biurowce. 
Realizując inwestycję, nie 
zapominamy jednak o miejscu, 
w którym powstaje. Port 
Praski położony jest w ścisłym 
centrum Warszawy, a właściwie 
w praskiej części prawobrzeżnej 
Warszawy. Zależy nam na 
zachowaniu niepowtarzalnego 
charakteru Pragi, dlatego projekt 
Portu Praskiego z jednej strony 
nawiązuje do tradycyjnych 
rozwiązań urbanistycznych, 
a z drugiej jest w pełni 
nowoczesny. Dzięki temu 
dzielnica jest komfortowym, 
bezpiecznym i przyjaznym 
dla mieszkańców miejscem. 
Inwestycja niewątpliwie 
wpływa na rozwój dzielnicy 
i nadaje jej nowe życie, 
chyląc czoła tradycji polskiej 
architektury urbanistycznej. 

Port Praski to także inwestycja, 
która zapewni dzielnicy 
bezpieczeństwo. Obszar dawnego 
portu jest terenem zalewowym, 
dlatego budujemy zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe, które 
będzie chroniło przed powodzią 
znaczący teren prawobrzeżnej 
Warszawy. Tak duża inwestycja 
na pewno w znacznym stopniu 
przyczyni się do rozwoju polskiej 
gospodarki, nie wpływając 
na rozwój firm i partnerów 
budujących Port Praski, ale także 
po jej zakończeniu – Miasto stanie 
się domem dla kilkudziesięciu 
tysięcy mieszkańców, ale też 
utworzy wiele nowych miejsc 
pracy dla warszawiaków.
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Marek Maj
Założyciel SMAY Sp. z o.o.

Po 1989 roku Polska dostała 
nową szansę dzięki pierwszej 
ustawie o swobodzie gospodarczej 
Mieczysława Wilczka. To ta 
ustawa zachęciła mnie do 
powołania firmy SMAY w małej 
podkrakowskiej miejscowości. 
Rozwijając firmę, najtrudniejsze 
okazało się przełamanie 
stereotypów przeciętnego 
Polaka. Wierzymy, że najlepsze 
pochodzi z zagranicy. Irytujące 
było to, że mając produkt 
na najwyższym światowym 
poziomie, musiałem przekonywać 
projektantów lub inwestorów, 
że polskie może być dobre. 
Nieufność krajowych inwestorów 
do rodzimych produktów jest 
zadziwiająca, chociaż ostatnio 
zaczyna się to zmieniać.

Dzisiaj już nikt nie wątpi, że 
jesteśmy wiarygodną i rzetelną 
firmą. Niemniej jednak nie 
brakuje nam konkurencji 
(zwłaszcza z Zachodu), która 
próbuje nas dyskredytować 
i podważać nasze osiągnięcia. 
Firma zatrudnia ponad 400 osób, 
eksportuje do 28 krajów świata 
i jest jednym z liderów rynku 
europejskiego. Od blisko 30 lat 
staramy się rozwiązywać problemy 
pojawiające się w segmencie 
wentylacji, a w szczególności 
wentylacji pożarowej. Obecnie 
80% obiektów wysokich w Polsce 
jest zabezpieczonych przez SMAY. 
Nie tylko tworzymy skuteczny 
produkt, ale również kreujemy 
polską myśl technologiczną. 
Pozostajemy wciąż polską 
marką i rodzinną firmą mimo 
wielu kuszących ofert kupna. 
Dlaczego? Bo mamy żywe poczucie 
zbiorowej odpowiedzialności.  
Jak mawiał Charles de Gaulle 
"Naród to coś więcej niż 
tylko klub konsumentów".

W ostatnich czasach pisze 
się wiele o patriotyzmie 

gospodarczym czy też 
ekonomicznym, brylują w tym 
szczególnie politycy. Niemieckie, 
francuskie, polskie ustawy 
o zamówieniach publicznych 
bazują na tych samych 
wytycznych opracowanych 
w Brukseli. Na niemieckich 
i francuskich rynkach dziwnym 
trafem przetargi wygrywają firmy 
rodzime, a u nas? Największym 
zlecającym jest Skarb Państwa, 
a przetargi w naszym kraju 
wygrywają firmy zagraniczne. Tak 
więc największy grzech wobec 
polskich firm popełniają szefowie 
spółek Skarbu Państwa (z nadania 
politycznego) oraz prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie. Ale 
tak już jest, że gdzie pojawiają się 
duże pieniądze, tam kończy się 
etyka i patriotyzm. Na szczęście 
coraz częściej dobry przykład 
dają polscy konsumenci, którzy 
sięgają po polskie produkty. Takim 
samym wyborem kierują się nasi 
pracownicy działu zaopatrzenia.

Bogdan Seweryn Czapczuk
Prezes F.B.I. TASBUD S.A.

Patriotyzm gospodarczy to 
termin, który jest nam bardzo 
bliski. Działamy na rynku 
krajowym od 1985 r., wtedy 
założyłem firmę na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Jesteśmy Generalnym Wykonawcą 
o czysto polskim kapitale, a także 
firmą rodzinną kultywującą 
tradycje patriotyczne.

Jesteśmy członkami wielu 
organizacji, które mają na celu 
m.in. promocję polskich firm, 
np.: Polski Związek Pracodawców 
Budownictwa, Polski Klaster 
Eksporterów Budownictwa, 
Wschodni Klaster Budowlany, 
Polski Związek Menedżerów 
Budownictwa, Ogólnokrajowe 
Stowarzyszenie Wspierania 
Budownictwa Zrównoważonego 

czy Inicjatywa Firm Rodzinnych. 
V-ce Prezes naszej firmy, 
dr inż. Andrzej Czapczuk, jest 
także V-ce Prezesem Zarządu 
Polskiego Klastra Eksporterów 
Budownictwa. Działając 
z ramienia tej organizacji, 
stworzyliśmy unikalny produkt 
dedykowany na rynki zagraniczne 
– Polski Szpital Modułowy. Oferta 
zawiera pełne wyposażenie oraz 
instalacje medyczne każdego 
oddziału ratownictwa medycznego 
i szpitalnego, co sprawia że jest 
rozwiązaniem wychodzącym 
naprzeciw wymaganiom 
międzynarodowego sektora 
Zdrowia i Opieki Medycznej.

Nasz wkład w polską gospodarkę 
dotyczy nie tylko realizacji 
projektów budowlanych z wielu 
sektorów, gdyż jesteśmy także 
bardzo aktywni w sferze 
naukowej. W naszej Spółce 
funkcjonuje wyspecjalizowany 
Pion Naukowo-Badawczy, 
w którego szeregi wchodzą wybitni 
naukowcy oraz inżynierowie 
z naszej firmy. Możemy pochwalić 
się licznymi zaimplementowanymi 
rozwiązaniami, które usprawniły 
prace na budowie, jak również 
podniosły bezpieczeństwo 
techniczne i gwarancyjne 
na realizowanych obiektach, 
obniżając tym samym 
koszty wykonania.

Marek Dyduch
Prezes Zarządu TEQUM Sp. z o.o.

Studia na Wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej 
kończyłem jeszcze w „starych 
czasach”. Kryzys budownictwa 
pierwszej połowy lat 90. ominął 
mnie podczas kilkuletniego 
pobytu na Uniwersytecie 
w Liege (Belgia), gdzie 
przygotowałem oraz obroniłem 
doktorat i prowadziłem 
zajęcia dydaktyczne.
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Okres boomu budowlanego 
do 2008 r. przypadł na ciekawy 
okres 8 lat pracy dla Niras 
Polska. W szczytowym okresie 
kierowania polskim oddziałem 
duńskiego biura inżynierów 
konsultantów podlegały mi 
3 oddziały i 120 inżynierów 
projektantów oraz konsultantów. 
Poznawaliśmy i stosowaliśmy 
skandynawskie metody pracy, 
standardy oraz rozwiązania 
techniczne – to też okres 
dużego rozwoju rynku retail 
w Polsce, którego byliśmy 
aktywnym współuczestnikiem.

Od dziesięciu lat tworzymy 
już własną kulturę pracy 
w TEQUM – wielobranżowym 
biurze projektowym, pracując 
z czołowymi zespołami 
architektonicznymi w Polsce. 
Jest to czas dynamicznego rynku 
powierzchni biurowych, którego 
jesteśmy współkreatorem. 

Z naszych projektów 
wybudowano już ponad 500 
tys. m2 powierzchni biur 
w całej Polsce. Od początku 
działalności nastawiałem się na 
nieszablonowe i innowacyjne 
rozwiązania, indywidualnie do 
każdego projektu. Doświadczenie 
zdobyte podczas pracy w dziale 
inwestycyjnym pozwala 
mi teraz lepiej zrozumieć 
specyfikę wymagań stawianych 
przed inżynierskim biurem 
projektowym i dopasować 
do nich nasze zasoby. Ciągły 
rozwój oraz nowe wymagające 
projekty narzuciły konieczność 
rozbudowy odpowiedniego 
zaplecza osobowego oraz 
przyjaznego środowiska pracy. 
W dłuższej perspektywie 
pozwoliło to zbudować 
chemię, wzajemne relacje, 
doświadczenie oraz elastyczność, 
które dały nowe możliwości 
i jednocześnie zmieniły nasze 
podejście do projektowania.

Relacje z klientami w branży 
usługowej – a taką jest inżynieria 
lądowa – wymaga od nas 
zarówno wiedzy technicznej, 
jak i pragmatycznego podejścia 
akcentowanych potrzeb 
Architekta i finalnego Klienta 
– użytkownika budynku.

Tą filozofią staramy się 
wspólnie budować nasz znak 
jakości Q, który stanowi 
centralny element w logo 
naszej firmy – TEQUM.

Marcin Rostek
Prezes Zarządu Yetico S.A. 

Yetico S.A. to firma, jaka 
powstała w oparciu o wizję jej 
właściciela, Andrzeja Gołosia, 
wokół której udało mu się zebrać 
ludzi chcących zbudować 
nowoczesne przedsiębiorstwo. 

Jak większość firm 
rozpoczynających działalność 
po 1989 roku, na pewnym 
etapie rozwoju Spółka Yetico 
zaczęła pukać do drzwi rynku 
zachodniego, a jej ambicje zaczęły 
wykraczać daleko poza rodzimy 
rynek. Można powiedzieć, 
że wówczas zakończył się 
czas patriotyzmu lokalnego, 
ale jeśli chcemy aspirować 
do współpracy z poważnymi 
kontrahentami, to założenie, 
że pracujemy tylko w Polsce 
lub tylko z firmami polskimi, 
przestaje mieć znaczenie.

Nasza firma ściśle związana 
jest z dostawcami surowców, 
wśród których znajdują się 
głównie partnerzy zagraniczni. 
Cieszyłbym się bardzo, gdyby 
Polacy lub polskie firmy 
kupowali tylko krajowe produkty, 
ale jest to w obecnej sytuacji 
niemożliwe, bo przecież jednymi 
z najważniejszych czynników 
przy wyborze są jakość i cena, 
a nie pochodzenie produktu.

Cały czas musimy pamiętać, 
że funkcjonujemy w otoczeniu 
globalnym, a to powoduje, że 
stoi przed nami konieczność 
sprostania konkurencji na 
każdym polu i żadne regulacje 
tego nie zmienią. Uważam, że 
bez współpracy z zagranicą 
nie da się zbudować dużego 
przedsiębiorstwa. Warto 
podkreślić, że Yetico S.A. 
powstało w pełni na bazie 
kapitału polskiego i w oparciu 
o polską ideę budowy 
przedsiębiorstwa, którą chcemy 
pokazywać na rynku globalnym. 
I to jest nasz sposób na wyrażanie 
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patriotyzmu. Jednak gdybyśmy 
opierali działanie firmy na 
patriotyzmie w sensie dosłownym 
– produkcją tylko na Polskę, 
zatrudnianiem tylko polskich 
pracowników i wchodzeniem 
we współpracę tylko z polskimi 
firmami – to wielu celów, 
które sobie postawiliśmy, nie 
udałoby się zrealizować.

Zdzisław Bańka
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
„TYNKBUD-1” Sp. z o.o.

Historia Przedsiębiorstwa 
„TYNKBUD-1” Sp. z o.o. to 
skondensowana opowieść 
o warszawskim rynku 
budowlanym. Startowaliśmy 
z niewielkim kapitałem 
finansowym, lecz z ogromnym 
zaangażowaniem i kapitałem 
ludzkim. Postawiliśmy na 
systematyczny rozwój organiczny, 
opierając się o kapitały własne 
i nabywane doświadczenia.  Wiele 
nauczyły nas kolejne kryzysy 
w branży budowlanej szczególnie 
te w latach 1997, 2001 i 2008. Przez 
cały okres 25-lecia działalności 
firmy, naszą siłą i wartością były 
niezmienne zasady. Przyświeca 
nam koncepcja biznesu społecznie 
odpowiedzialnego. Zależy nam 
na odpowiedzialnym i uczciwym 
współdziałaniu z pracownikami, 
producentami, wykonawcami, 
inwestorami i nabywcami 
mieszkań. Nienaganna opinia 
solidnego płatnika, dobrego 
wykonawcy i partnera 
wywiązującego się z umów 
zapewniły naszej firmie możliwość 
ciągłego rozwoju, zgromadzenie 
kapitałów i rozpoczęcie 
działalności deweloperskiej. Nie 
bez znaczenia jest również fakt, że 
zarząd i właściciele spółki uznają 
za swój obowiązek płacić podatki 
w Polsce, miejscu prowadzenia 
działalności gospodarczej.


