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Prawnicy tworzą nową Polskę

Gospodarka napędzana prądem i wiedzą

Polska bez granic

Walka o polską ziemię i ruskie pierogi

Józef Palinka likwidował majątek PZPR.
Krzysztof Zakrzewski był pionierem prywatyzacji. Grzegorz Domański budował rynek kapitałowy. Michał Kulesza tworzył
zręby samorządu, a potem go wspierał, już
jako doradca.

Baterie słoneczne wyrosną na hałdach pozostałych po kopalniach. Pociągi pomkną z prędkością ponad 200 km/h, a cała Europa będzie piła
polskie piwo. Rynek usług finansowych zawojują
Fin Techy. Być może tak będzie wyglądała rzeczywistość gospodarcza już za kilka lat.

Polskie firmy ruszyły na podbój światowych
rynków. Mają do pokonania bariery prawne,
kapitałowe i kulturowe. Jednak odnoszą sukcesy. Wielton, Sanplast czy Medcom to przykłady firm znad Wisły, którym udało się podbić
zagraniczne rynki.

Procesy sądowe potrafią się ciągnąć latami i dotyczyć absurdalnych spraw. Czy dodanie skwarek do ruskich pierogów czyni z nich potrawę
mięsną? Czy żużlowiec może być przedsiębiorcą?
Ile przestrzeni zajmuje kilogram gazu? Takie
kwestie musiały rozstrzygać sądy.
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Przyszłość jest prezentem,
jaki robi nam przeszłość
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,
DZP ma już 25 lat.
I stąd pojawił się
pomysł na okolicznościową gazetę.
Nie pojawił się on dlatego, że mamy
„parcie na prasę”, a prasa tego pragnienia nie odwzajemnia, więc własnym
sumptem… Po prostu 25-lecie to dobra
okazja by przypomnieć, co zdarzyło
się – nie bójmy się odrobiny patosu –
w naszych małych zawodowych ojczyznach, czyli w środowisku biznesu,
prawników, mediów itd.
A zmieniło się prawie wszystko.
Przypomnijmy sobie, jak wyglądał
biznes farmaceutyczny, bankowy,
ubezpieczeniowy, budowalny czy telekomunikacyjny 25 lat temu, kiedy
zaczynaliśmy, czyli w roku 1993.
Kto dziś pamięta, że na początku
lat 90. istniał projekt podziału PZU na
kilka firm (pięć chyba), aby pobudzić
konkurencję na rynku ubezpieczeń?
Kto pamięta, że gdy startował biznes
telefonii komórkowej GSM (był to bodajże rok 1996), ówczesny monopolista na rynku połączeń analogowych

na kilka minut o północy wyłączył
nowym telekomom roaming, aby
uzyskać lepszą pozycję negocjacyjną… Choć sądzimy, że mamy dobrą pamięć, zdziwilibyśmy się, o czym pisały
tygodniki w latach 90. i jakie postaci
zostawały przedsiębiorcami roku.
Pamiętamy kampanię na rzecz
przystąpienia do UE w roku 2004.
Jeden z niżej podpisanych używał
wtedy w kampanii „za” argumentu
„najlepszym potwierdzeniem atrakcyjności UE jest to, że nikt nie chce
z niej występować”. Oj naiwny…Czy
wszystko zmieniło się na lepsze?
Oczywiście nie. Ale czy przynajmniej
„kierunek był słuszny”, jak pisał klasyk? O tym jesteśmy przekonani. Ale,
jako że „warto rozmawiać” (to już
inny klasyk), jesteśmy też otwarci na
dyskusję na ten temat. Zwłaszcza przy
dobrym trunku.
Z naszej prywatnej perspektywy
zmiana też jest oczywista. „Przybyło
nam w papierach”, ale też niektórym,
i nie należy się tego wstydzić, w portfelach. Stare pasje – bieganie, sztuki
walki – zamieniliśmy (nie wszyscy)
na stateczniejsze i bezpieczniejsze –
kolekcjonowanie sztuki, zabytkowe
samochody.
O tym wszystkim po części jest
ta gazeta.
Przez to ćwierćwiecze (pozwólcie na drobny akcent „akademii ku

czci”), DZP towarzyszyło Wam, Drodzy Przyjaciele, starając się prowadzić prawniczy biznes na najlepszym
poziomie i nie odpuszczając etycznych standardów.
Jeśli to się udało, to wielka w tym
zasługa naszych ludzi. Partnerów,
tych którzy pracują z Wami na co
dzień i jest już ich ponad 30, i tych,
ważnych dla nas osób, których nie
ma już wśród nas, prof. Grzegorza
Domańskiego, prof. Michała Kuleszy, dr. Leszka Stępniaka. A także
całego grona prawie 250 naszych
współpracowników.
Ale – co najważniejsze – to także
Wasza zasługa. To, że było między
nami zaufanie – coś , co w Polsce wydaje się coraz rzadziej występować.
Że praca z Wami oparta była na bliskości, dzięki której obydwie strony czerpały korzyści. I że ufaliście
naszemu profesjonalizmowi, który
pozwalał wspólnie omijać czasem
nęcące, ale w dłuższej perspektywie
zdradliwe rafy. To wartości nie do
przecenienia. Zbudowaliśmy wspólnie coś, co rzadko się zdarza. Coś
więcej niż prawo. Przyjaźnie. Czego
Wam życzymy na kolejne 25 lat.

Józef Palinka
Krzysztof Zakrzewski

Czego oczekuje klient?
Prawnik powinien widzieć biznes,
a nie tylko paragrafy – uważają przedsiębiorcy
Jak prowadzić kancelarię przez
ćwierć wieku, rozwinąć ją do jednej
z największych w kraju i utrzymać
wielu stałych klientów? Według ludzi
znających się na prowadzeniu firm,
prawnik powinien przede wszystkim zrozumieć biznes, a prawa używać jako narzędzia do jego rozwoju.
Co nie znaczy, że może pozwalać na
naruszanie prawa.
Jak twierdzi Wojciech Kostrzewa, prezes ITI i były prezes BRE
Banku, do prawnika nie idzie się
tylko po to, by dowiedzieć się, co mówią przepisy.

— Powinien się on wczuć w myślenie biznesowe. Klient oczekuje od
niego, by dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu skutecznie pomagał
w rozwijaniu firmy – twierdzi Kostrzewa. Zaznacza jednak, że oczekuje
także odwagi w otwartym mówieniu
rzeczy niewygodnych. – Niech prawnik będzie do bólu szczery z rozpoznawaniem różnych zagrożeń, ale
przy tym niech kreatywnie pomaga
w zabezpieczaniu się przed nimi – sugeruje Kostrzewa.
Z kolei Maciej Radziwiłł, w przeszłości m.in. prezes Elektrimu, zwraca

uwagę, że w polskich realiach, gdy
procesy sądowe ciągną się latami,
w prowadzeniu biznesu konieczna
jest dbałość o dobre formułowanie
umów handlowych. — Dzięki temu
mam w zanadrzu broń masowego rażenia i w razie kłopotów mogę
powiedzieć drugiej stronie: przecież nie tak się umawialiśmy – zauważa Radziwiłł.
Z jego doświadczenia wynika, że
dobrego prawnika cechuje też czasem zdolność do milczenia, zamiast
nachalnego demonstrowania wiedzy. Wspomina przy tym zdarzenie,
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gdy kiedyś negocjował trudny kon- ium, co bieg z przeszkodami. — Kiltrakt, a druga strona zapisała w jego kanaście lat temu, a czasem i dzisiaj,
projekcie ewidentne błędy na swoją prawnik mówi klientowi: działanie X
niekorzyść.
jest od strony prawnej nielegal— W imię dobrej przyszłej współ- ne, a działania Y prawo w ogóle nie
pracy z kontrahentem uprzejmie przewiduje. To wielkie przeszkody,
wskazałem niektóre z nich. Pracują- więc mogą być problemy. I na tym
cy dla mnie prawnicy z DZP zachowa- kończy się ich porada – mówi Duleli pokerową twarz, choć oczywiście ep Aluwihare, były szef firm doradmogli wyszydzić szkolne błędy praw- czych Arthur Andersen oraz Ernst
niczki po drugiej stronie stołu – opo- & Young. I podkreśla, że z taką taktywiada Radziwiłł. I podkreśla, że wielu ką daleko się nie zajedzie. — Oczywiprawników czuje pokusę, by stylem ście, prawnik powinien umieć mówić
„profesorskim” pouczać innych i poka- „nie”, ale przy tym mieć inwencję. Na
zywać swoją wyższość. – Tymczasem tym polega dobre doradztwo – doludzie z DZP nie urządzają klientom daje Aluwihare.
seminarium z prawa, tylko starają
Wojciech Kostrzewa, Maciej Rasię zrozumieć istotę jego interesów – dziwiłł i Duleep Aluwihare od wielu
mówi Radziwiłł.
lat w różnych formach współpracują
Jednak wielu prawników wciąż z kancelarią Domański Zakrzewski
urządza klientom nie tyle seminar- Palinka. Chyba nieprzypadkowo.
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Jak prawnicy nową Polskę tworzyli
targowiska. Trochę bardziej skomplikowana była budowa rynku kapitałowego. Kluczową postacią tej operacji
był Wiesław Rozłucki, pierwszy prezes Giełdy Papierów Wartościowych.
Jednak zanim giełda ruszyła, trzeba

takiego wpisać do statutu. A on swoje: „No przecież ja zbudowałem tę firmę” – opowiada Zakrzewski.
Według ustawy prywatyzacyjnej
pracownicy mieli dostawać do 20
procent akcji. Jak wspomina KrzyszFot. P. Rochowicz

Początek lat 90. był w Polsce czasem
burzenia i budowania, a za narzędzia
mieliśmy paragrafy.

Palinka – Likwidator
W ramach generalnych porządków
trzeba było wiele zlikwidować. Partia rządząca zlikwidowała się sama
i to w świetle jupiterów. — Sztandar
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić! – powiedział szef
partii Mieczysław Rakowski. To widziała cała Polska.
Mniej spektakularna okazała się
likwidacja majątku PZPR. Trzeba
było go mozolnie zinwentaryzować.
Do tego zadania wyznaczono młodego adwokata Józefa Palinkę. — Dość
szybko okazało się, że tego majątku –
pieniędzy, ruchomości i nieruchomości – jest nie tak wiele. Partia uważała
się bowiem za gospodarza całego kraju i mnóstwo nieruchomości używała
jak swoje, ale bez tytułu prawnego –
wspomina Palinka.
Praca likwidatora do łatwych nie
należała, choćby dlatego, że majątek
nie miał pokrycia w dokumentach.
Często nie dbano o akty notarialne.
Partia była przy tym – jakby to dziwnie dziś nie brzmiało – ułomną osobą
prawną. Była taka konstrukcja w prawie. — Pojmowałem swoją rolę jako
kogoś, kto cierpliwie, mrówczą pracą
ustali, co partia miała. I potem to udokumentuje – wspomina Józef Palinka.
Ówczesne władze uważały jednak, że trzeba to robić bardziej spektakularnie. Chciano przed kamerami
ogłaszać sensacyjne znaleziska. Potrzebowano prawdziwego szeryfa.
Dlatego Palinkę – raczej rzetelnego
rachmistrza niż gwiazdora – odwołano. Na jego miejsce powołano kogoś, kto miał likwidować majątek
PZPR w atmosferze większej sensacji. I rzeczywiście, sensacja była, ale

niezamierzona. Następca Palinki okazał się być… tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
— Naprawdę wówczas nie było
z czego robić spektaklu. Jeśli działacze partyjni się na czymś uwłasz-

Prof. Grzegorz Domański

czali, to raczej na majątku państwowych przedsiębiorstw, a nie na siedzibach komitetów partii – wspomina
Palinka.

Polska giełda, kanadyjski
know-how
W odrodzonej Polsce trzeba było nie
tylko zburzyć stary system, lecz także skonstruować ramy dla działania nowych instytucji. Z otwarciem
rynku detalicznego poszło błyskawicznie – w ciągu kilku miesięcy
ulice miast zamieniły się w wielkie

samorządności lokalnej był profesor
Michał Kulesza. To on był głównym
autorem projektów reform prawnych
z zarówno 1990, jak i 1998 roku.
Zresztą już od samego początku
Kulesza nie ograniczał się do tworzenia przepisów o samorządzie.
Aktywnie pomagał wielu miastom
i gminom w zrozumieniu tego prawa. Wielu działaczy samorządowych
wspomina, że mieli wątpliwości co do
własnych kompetencji, na przykład
co do tego, na jakie przedsięwzięcia
mogą wydawać pieniądze. Kulesza
doradzał w tych sprawach i nie bał
się pokazywać, że nie zawsze prawo
nam sprzyja. Nie doradzał „pod klienta”, mówił jak było naprawdę.
Już u progu lat 90. przeplotły się
drogi zawodowe profesora Kuleszy
z prawnikami przyszłej kancelarii
DZP. Grzegorz Domański pracował
z nim przez wiele lat na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Krzysztof Zakrzewski był jego studentem (nawet dostał
od niego dwóję – jedyną w swojej studenckiej karierze).

Trzeba było likwidacji PZPR i jej majątku, by na siedzibie
Komitetu Centralnego zawisło papieskie hasło. Czer wiec 1991.

było cierpliwie, przyglądając się innym systemom, przygotować ustawy
regulujące ten rynek. — Współpracowałem przy tych projektach z profesorem Grzegorzem Domańskim. Był on
jednym z bardzo nielicznych prawników, którzy wtedy, w początkach lat
90., dobrze się czuli w sprawach korporacji – wspomina Rozłucki. Przed
napisaniem ustawy wespół z prof. Domańskim przestudiowali wiele podobnych ustaw z różnych porządków
prawnych – kontynentalnego i anglosaskiego. — Znaleźliśmy projekt z kanadyjskiej prowincji Quebec, łączący
cechy obu systemów. Tam nigdy nie
wszedł w życie, a u nas stał się podstawą nowego prawa – mówi Rozłucki.
Po kilkunastu latach, gdy Polska
wchodziła do Unii Europejskiej, okazało się że kanadyjski wzorzec był na
tyle dobry, że niewiele trzeba w nim
było zmieniać.
Wielkim wyzwaniem była też
regulacja prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W grupie
młodych prawników Ministerstwa
Przekształceń Własnościowych był
Krzysztof Zakrzewski. Wspomina
on, że owym pionierskim latom prywatyzacji towarzyszyła niepewność,
zwłaszcza pracownikom prywatyzowanych przedsiębiorstw. Swoje
oczekiwania, czasem mocno przesadzone, miała też kadra zarządzająca tych firm. — Jeden z prezesów
dużej państwowej firmy budowlanej chciał w ramach prywatyzacji
dostać pakiet kontrolny 51 procent
akcji. Przez ładnych parę godzin tłumaczyłem mu, że nie można czegoś

tof Zakrzewski, było na tym tle sporo
nieporozumień, bo uważali, że należy
im się więcej. Występowali przy tym
jako „my, załoga”. — Jeden z kolegów
zirytował się tą terminologią i stwierdził publicznie: „Proszę państwa, załoga to jest w czołgu albo na okręcie,
wy jesteście pracownikami najemnymi”. Nie wzbudził tym entuzjazmu –
opowiada Zakrzewski.

Misjonarze prawni w samorządach
Nowy system polityczny i społeczny
musiał mieć kompletnie nowe struktury prawne samorządu terytorialnego. Już podczas rozmów Okrągłego
Stołu w 1989 roku najważniejszą postacią w tworzeniu zrębów przyszłej

Prof. Michał Kulesza

Gdy kancelaria Domański Zakrzewski Palinka już zdobyła pozycję na rynku, nawiązała współpracę
z prof. Kuleszą i zaczęła doradzać także samorządom. — To nie były bardzo
lukratywne zlecenia. Michał uważał
bowiem, że pomoc prawna dla burmistrzów i prezydentów miast jest raczej
misją niż źródłem zarobku – wspomina Józef Palinka. Zaznacza jednak, że samorządy sporo zyskały na
tej pomocy. — My zyskaliśmy u nich
autorytet, głównie dzięki wiedzy
Michała Kuleszy.

Samorząd w sądzie
Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia
Kancelaria DZP pomogła nam w wielu sprawach, na przykład w organizacji
budowy wrocławskiego stadionu na Euro 2012. Nie obylibyśmy się bez nich, bo
przecież do negocjacji wielkich kontraktów trzeba wybrać kancelarię zdolną
wystawić zespół specjalistów najwyższej klasy, prawników z dużym doświadczeniem w orzecznictwie i w praktyce stosowania prawa. Wszyscy prawnicy z DZP z którymi współpracowaliśmy, potrafią jasno formułować myśli,
co przy skomplikowanych sprawach prawnych jest bardzo istotne.
Współpraca z DZP nauczyła nas jeszcze tego, że gdy samorząd walczy
z kimś w sądzie, powinien raczej zaangażować zewnętrzną kancelarię niż
liczyć tylko na wewnętrznych prawników. Wprawdzie ci ostatni na ogół dobrze znają swoją gminę czy miasto, ale nie zawsze mają doświadczenie w specjalistycznych zagadnieniach. Poza tym zdarza się, że zewnętrzny prawnik
jest dla sądu bardziej wiarygodny. Radca prawny samorządu bywa bowiem
traktowany jak urzędnik, a nie niezależny prawnik.
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Nowoczesność wirtualna
i namacalna
Choć w ostatnim ćwierćwieczu dochodziło
do różnych przesileń politycznych,
to jednak gospodarka się obroniła.

Fot. Shut terstock

Nawet dziś, gdy z różnych stron słychać obawy o stan polskiej demokracji, to pięcioprocentowy wzrost PKB
dobrze świadczy o kondycji naszych
przedsiębiorstw.
Jeździmy koleją z prędkością prawie 200 km/h, a nasze telefony służą
nie tylko do pogawędek, ale i do oglądania telewizji. Sama telewizja też
jest znacznie bogatsza w różnorodne kanały i programy niż 25 lat temu.
Telewizor czy smartfon coraz częściej
zasilamy prądem z wiatraków czy baterii słonecznych. O ile ćwierć wieku

temu czasem ze wstydem przyznawaliśmy się do zacofania technologicznego, to dziś o czymś takim nie ma
już mowy.
Przykładem tego, że nie odstajemy
od świata, jest dynamiczny rozwój nowych technologii w branży finansowej,
w firmach znanych pod kryptonimem
Fin Tech. Chodzi o nowoczesne rozwiązania finansowe, swoistą bankowość
2.0, działającą całkowicie w chmurze.
Platformy płatności, platformy pożyczkowe czy platformy wymiany walut są dziś oczywistością. Co nas czeka

za chwilę? – Zapewne dostęp z jednego miejsca do wszystkich posiadanych
rachunków bankowych, zarządzanie
przez sztuczną inteligencję lokatami
i bieżącymi płatnościami – przewiduje
Andrzej Foltyn, partner i szef Praktyki
Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych DZP.
Jednak wciąż jest wiele do zbudowania, wciąż rodzimy rynek ma
mniejszą siłę niż zachodnie. — Polski rynek fuzji i przejęć to jest około
10 miliardów euro, a w Niemczech
to pewnie z paręnaście razy więcej –
zauważa Jacek Chwedoruk, dyrektor
Rothschild Polska.
Nowoczesność różnych sektorów
naszej gospodarki może wynikać,
paradoksalnie, z niedawnego zacofania. Bankierzy – nawet niekoniecznie ze sfery Fin Tech – też coś
o tym wiedzą. Polacy bardzo chętnie
zaakceptowali bankowość elektroniczną, przeskakując od razu z epoki

Bój o pasażera trwa
Rynek transportowy ulega wielkim
zmianom. Będzie szybciej i wygodniej.
Ludzie jeżdżą dziś dalej i częściej, niż
kiedyś. Kto wybiera się w dalszą czy
bliższą podróż, co najmniej przez
chwilę zastanawia się, co wybrać:
własny samochód, autobus, kolej, samolot? A może podwózkę cudzym
samochodem? Dzisiejszy rynek przewozowy oferuje wiele możliwości.
Wie coś o tym Anglik Barry Pybis,
szef firmy SHP, były właściciel Polskiego Busa. Zaczynał ponad 40 lat
temu jako konduktor, potem przesiadł
się na fotel kierowcy, a teraz zarządza biznesem autobusowym w kilku
krajach. Doświadczenie menedżera
zdobywał m.in.: w swojej ojczyźnie,
w Australii i w… Kenii. W tych krajach obowiązuje wprawdzie ruch lewostronny, ale to nie przeszkodziło
mu potem wjechać na polskie drogi,
gdzie jeździ się inaczej.
Gdy firma wchodziła do Polski nie
brak było sceptyków. Przecież długodystansowe autobusy kojarzyły
się jednoznacznie z trzema literami:
PKS. — Mówili: nie ma szans z nową
marką. A jednak wypromowaliśmy ją.
Mówili: nikt nie kupi biletów przez
internet. Dziś sprzedajemy 97 procent
biletów online – stwierdza Pybis. To
właśnie Polski Bus wprowadził na

polski rynek tzw. dynamiczny system sprzedaży biletów. I nie chodzi
tu bynajmniej o dynamikę konduktora przechadzającego się po autobusie
i sprzedającego bilety. To elastyczna
polityka cenowa: bilety od 1 zł, zależnie od dnia i godziny.
Obok przewoźników drogowych
rozwija się również kolej. Prezes PKP
Krzysztof Mamiński to weteran tego
rynku, zajmujący się transportem
od czterech dekad. Mamiński przywdział mundur kolejarski w 1980
roku. Zaczynał od pracy w kolejowym centrum informatycznym. Pracował na mikrokomputerach Date
Point, znacznie wyprzedzających
nasze poczciwe Odry.
Dzisiaj kolej buduje już linie dla
prędkości ponad 200 km/h. — W perspektywie najbliższej dekady nastąpi
skok cywilizacyjny w polskim kolejnictwie. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zostanie wybudowane
ponad 1000 km nowych linii. Będzie
nowy tabor, także dla kolei dużych
prędkości – zapewnia Mamiński.
Program modernizacji kolei napotyka jednak na przeszkody, podobne jak w drogownictwie. — Dziś
trudno znaleźć wykonawców i pod-

wykonawców, których nie nęka problem braku rąk do pracy – ocenia
Maciej Radziwiłł, były prezes spółki
Trakcja Polska, zajmującej się budową
infrastruktury kolejowej.
Powyższą ofertę przewozową uzupełniają również linie lotnicze. Nasz
narodowy przewoźnik PLL LOT jeszcze kilka lat temu był o krok od bankructwa. Ale po restrukturyzacji

gotówki w okienku w erę pieniądza
wirtualnego. I pomyśleć, że w sąsiednich Niemczech elektroniczny dostęp
do konta dla zwykłego obywatela
wcale nie jest standardem…
Na tle tej iście kosmicznej nowoczesności wspomnienia o początkach
wolnego rynku w Polsce brzmią jak
bajki o żelaznym wilku. Wiele spraw,
także prawnych, w latach 90. ubiegłego wieku trzeba było rozwiązywać
w niespotykany dziś sposób. Polski
Bank Rozwoju zaangażowany był
wówczas w postępowanie układowe.

W 1996 roku po raz pierwszy w historii komputer okazał się mądrzejszy od
człowieka. Maszyna Deep Blue firmy IBM wygrała w szachy z arcymistrzem
Garri Kasparowem. Kiedy sztuczna inteligencja wygra z żywym adwokatem
w sądzie? — Pewnie nieprędko, ale już dziś prawnik działa znacznie sprawniej, gdy bystra maszyna przeanalizuje mu stertę dokumentów, zastępując go
w prostych czynnościach – komentuje Aleksandra Auleytner, partner i szef
Praktyki IP&TMT DZP — Prawnikowi pozostaje wtedy już tylko doskonalenie kunsztu zawodowego – dodaje.

otworzył kilkadziesiąt nowych połączeń i zwiększył prawie dwukrotnie
flotę do 65 maszyn, w tym 12 Dreamlinerów. — W 2019 obsłużymy 10 mln
pasażerów. Dla porównania w 2015
roku było to zaledwie 5 mln – prognozuje Mateusz Bączkowski, dyrektor biura prawnego LOT-u.
— Różne rodzaje transportu będą
się uzupełniać – przewiduje Marcin
Krakowiak, partner i szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki DZP.
Przewiduje również, że kolej – promowana przez Komisję Europejską
– dzięki otrzymywanemu wsparciu

Stare choroby, nowe paragrafy
Karol Poznański,
dyrektor ds. komunikacji
w firmie farmaceutycznej MSD na kraje
Europy Środkowo-Wschodniej
Ostatnie 25 lat w historii Polski to
rozkwit wolności gospodarczej ze
wszystkimi jej blaskami i cieniami.
MSD jest w Polsce obecne nieco dłużej niż istnieje DZP, bo od 1991 roku.
Bardzo wiele amerykańskich firm
właśnie w tym okresie otwierało tu
przedstawicielstwa, widząc że Polska na trwale przesuwa się w kierunku zachodnim.
Pierwsze lata były bardzo dobre –
ale też trudno, żeby było inaczej, kiedy
startuje się od zera. Niestety, ponieważ

Pracujący w nim wówczas Wojciech
Kostrzewa wspomina, że cały proces
opierał się na przepisach… przedwojennych. Bo ówczesne władze uznały,
że zanim opracuje się dobre nowe prawo, można przywrócić ustawy z lat 30.
— Kancelaria DZP była jedną z pierwszych, która stosowała te przywrócone przepisy w praktyce. Robili to
skutecznie, choć widok prawników
rozwiązujących bieżące problemy za
pomocą pożółkłych i zakurzonych
książek był dość osobliwy – wspomina Kostrzewa.

ochrona zdrowia w Polsce nigdy nie
była traktowana przez władze priorytetowo, niskie finansowanie zaczęło
się też przekładać na opóźnienia lub
braki w refundacji nowszych leków.
Na przykład polscy pacjenci jako jedyni w Unii Europejskiej nie mieli
i nadal nie mają (we wrześniu 2018
roku) dostępu do inhibitorów DPP-4 –
doustnych leków przeciwcukrzycowych. W pozostałych krajach UE
stały się one standardem leczenia na
pewnym etapie rozwoju choroby.

zapewne stanie się jeszcze bardziej
atrakcyjna co do szybkości i ceny.
W ocenie Krakowiaka rozwój sektora transportowego to także wyzwanie dla prawników. — Pozyskiwanie
pojazdów, budowa skoordynowanej
sieci transportowej czy uregulowanie szeregu relacji między graczami
na rynku transportowym wymagają przecież m.in. sporządzania umów,
negocjacji, a czasem nawet walki
w sądach – wylicza Krakowiak.
Rynek transportowy nie powiedział jeszcze ostatniego słowa… Ale
i tak wygra pasażer.

Oprócz refundacji na pewno warto zwrócić uwagę na ciągłe „doregulowywanie” branży farmaceutycznej
w Polsce. Od lat ramię w ramię z prawnikami DZP dostosowujemy funkcjonowanie firmy do zmieniających się
ram prawnych unijnych i polskich.
Jest to z pewnością jeden z trwałych
elementów minionego ćwierćwiecza,
gdyż stabilizacja prawa nie jest mocną
stroną naszego kraju.
Mimo to oczywiście Polska pozostaje dla nas ważnym partnerem
i to tu inwestujemy coraz więcej, nie
tylko w badania kliniczne, ale także w Centrum Zarządzania Danymi. Jest to jednen z zaledwie kilku
takich ośrodków MSD na świecie
oraz jedyny w Europie. To na pewno
duże wyróżnienie dla Polski i uznanie dla ogromnego potencjału naszych pracowników.
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Baterie słoneczne
na hałdach

Hasło „bez prądu” dobrze brzmi
w świecie muzyków. Pod takimi tytułami nagrywają koncertowe płyty,
gdy chcą pokazać swój kunszt gry na
instrumentach, bez elektronicznego
poprawiania brzmienia.
W gospodarce hasło „bez prądu”
kojarzy się znacznie gorzej. Coraz
częściej mówi się o ryzyku tzw. blackoutów. Przestarzały polski system
energetyczny, oparty o elektrownie
węglowe nie nadąża za zapotrzebowaniem rozwijającego się przemysłu na energię. Na dodatek nasz kraj
musi nadążać za unijnymi wymogami emisji dwutlenku węgla i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Do tego dochodzą wyzwania związane z pomocą publiczną dla górnictwa. Dlatego dużym sukcesem
polskich władz było przekonanie

on sobie sprawę, że przy tym tempie dekarbonizacji węgiel nie będzie
wiecznym źródłem energii. — w zależności od długookresowego planu,
firma będzie rozważała różne scenariusze wykorzystania swojego potencjału i znalezienia sobie nisz na
rynku – mówi Rogala, zauważając
że PGG już dziś posiada urządzenia,

Fot. Toma sz Kawka/Ea st News

Polska energetyka powoli
będzie przechodziła
z węgla na inne źródła.

Podobnie twierdzi Ziemowit Słomczyński, szef firmy SBB ENERGY,
dostawcy urządzeń dla energetyki.
— Żyjemy w epoce dekarbonizacji,
to oczywiste. Decyzje strategiczne
rządu ułatwiłyby nam decyzje co do
konkretnych technologii, jakie moglibyśmy dostarczać polskim klientom – mówi Słomczyński.
W górnictwie, mimo różnych kłopotów społecznych z zamykanymi
kopalniami, udała się m.in. restrukturyzacja przynosząca powstanie
Polskiej Grupy Górniczej. Jej prezes
Tomasz Rogala zwraca uwagę, że dla
zrestrukturyzowanego przedsiębiorstwa dużą wartością jest teraz stabilność. — To może zapewnić wydobycie
na stałym poziomie, a także zabezpieczanie przychodów i odtwarzanie majątku – wylicza Rogala. Jednak zdaje

Komisji Europejskiej do programu
pomocowego dla górnictwa na kwotę 12 mld zł. O to wspólnie z polskim
rządem walczyło także DZP.
Jednak to nie wszystko. — Polski
rząd stoi przed kluczową decyzją
o kierunku rozwoju polskiej energetyki. Powinien jeszcze w 2018
roku zdecydować, czy strategicznym

kierunkiem będzie budowa elektrowni atomowej czy rozwój energetyki odnawialnej – sugeruje Marcin
Krakowiak, partner DZP i szef największej w Polsce Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Dodaje, że
jeśli te sprawy nie zostaną szybko
i śmiało załatwione, to może to odbić
się na odbiorcach.

które mogą mieć ciekawe zastosowania. — Nawet dzisiejsze hałdy mogłyby
zostać wykorzystane np. do produkcji energii ekologicznej – rozważa
prezes PGG.

Jak się zarządza
firmą z żaglówki
i ze stoku
Ziemowit Słomczyński,
prezes firmy SBB ENERGY,
dostawcy urządzeń
dla energetyki
Wiele osób w naszej firmie, w tym
kadra zarządzająca, uprawia narciarstwo. Dlatego zimą czasem się wybieramy na cztero- czy pięciodniowe
wyjazdy na narty, ale nie tylko w celu
integracji i rozrywki. Mając dystans
do świata i uwolnieni od bieżących
spraw, mamy czas by porozmawiać
o sprawach strategicznych dla firmy.
Na co dzień trudno nam się spotkać,
bo wiele czasu spędzamy u naszych
klientów w różnych częściach kraju.
Na nartach jesteśmy razem i mamy
okazję, by spokojnie omówić sytuację
na rynku i zastanowić się, dokąd ma
zmierzać firma. Zresztą mile widziani
na tych imprezach są też nasi prawnicy i partnerzy biznesowi.
Zdarzają się nam też wyjazdy żeglarskie. One jeszcze bardziej nas
zbliżają, bo przez dłuższy czas musimy przebywać razem na małej powierzchni. Tym łatwiej potem wspólnie zarządzać firmą.

Polskie piwo smakuje ludziom nie
tylko w Polsce, ale także za granicą
Rozmowa z Waldemarem Koperem, dyrektorem ds.
prawnych i prokurentem Kompanii Piwowarskiej S.A.

Zaskoczyło mnie to, gdy zwiedzałem browar.
W czasie zwiedzania naszych browarów w Poznaniu i Tychach można
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o historii warzenia piwa i o obecnym procesie produkcyjnym.
Czy pokazujecie tam historię potyczek prawnych o piwo?
Nie, ale byłoby o czym opowiadać.
Na przykład obronę akcji marketingowej „Piąty Stadion” w czasie Euro
2012 w Polsce i na Ukrainie. To był
strzał w dziesiątkę w promocji naszych produktów. I dlatego spotkał
się ze zmasowanym atakiem ze strony całej największej konkurencji i ze
strony PZPN. W krótkim czasie zleciliśmy obronę tej akcji w siedmiu
sądach w całym kraju. Strona przeciwna starała się zablokować naszą

akcję poprzez wnioski o zabezpieczenie. Ale ekipa DZP, z współzarządzającymi Praktyką Postępowań
Spornych Józefem Palinką i Pawłem
Lewandowskim na czele, świetnie
wywiązała się z zadania. Obroniliśmy
się, akcja marketingowa osiągnęła
swoje cele. Mój ówczesny amerykański szef zadzwonił do mnie wtedy
z Nowego Jorku i wręcz krzyczał, że
tańczy z radości na Piątej Alei.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości to delikatna materia. Jak sobie
radzicie z tą trudną materią na
co dzień?
To akt prawny kluczowy dla naszej działalności. Niewtajemniczonym trzeba wyjaśnić w wielkim
uproszczeniu, że to właśnie ta ustawa decyduje o kwestiach związanych z reklamą i sprzedażą alkoholu,
w tym np. o tym czy reklamę piwa
możemy oglądać w telewizji przed
23:00 czy dopiero po tej godzinie.
Zresztą ustawa zmieniała się wielokrotnie, bo kwestia reklamy alkoholu zawsze była tematem popularnym
i stąd liczne zmiany i próby zmian.

W pracach związanych z tymi zmianami i innymi ważnymi dla nas
procesami legislacyjnymi wspierali
nas Marcin Matczak i Tomasz Zalasiński, eksperci z zespołu doradztwa
regulacyjnego DZP.
Kompania Piwowarska działa globalnie w ramach japońskiego koncernu Asahi Group. Jakie wyzwania
to przed Wami stawia?
Niezależnie od zmian właścicielskich po prostu produkujemy dobre
piwo, które smakuje ludziom w Polsce i za granicą. Po przejęciu przez
Asahi Group w roku 2017 zamierzamy utrzymać globalny kurs i pozycję rynkową. Od tego czasu cały czas
podwyższamy standardy branżowe,
umocniliśmy pozycję lidera polskiego rynku piwa, wprowadzamy nowe
produkty i rozpoczęliśmy też sprzedaż na rynku polskim flagowego
piwa naszego właściciela, czyli marki Asahi Super Dry.
Rozmawiał Piotr Andrzejczak,
partner w Praktyce Prawa Spółek,
Fuzji i Przejęć DZP

Fot. Lu ka sz Kal i nowsk i / Ea st News

Czy to prawda, że testowaniem jakości piwa schodzącego z linii produkcyjnej w Poznaniu zajmują się
głównie kobiety?
Waldemar Koper: Prawda. Co w tym
dziwnego?
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Humorystyczny przekrój
przez poważną politykę
Tradycyjne media płyną dziś
po niepewnych wodach,
ale mają pomysły
na dopłynięcie
do czytelnika.
Na ekranie żagle, żeglarze, lody Antarktydy, pingwiny… Całość w błękitnej tonacji kolorystycznej. Męski
głos mówi: „Mroźny smak prawdziwej przygody, która łączy na zawsze”.
Tak pod koniec lat 90. reklamowano
w telewizji ekstremalne rejsy żaglówką o nazwie Bols. Pojawiało się tam
też słowo „łódka”. I rzeczywiście, były
takie rejsy dla twardzieli. Podobno
taki przekaz kojarzył się niektórym
nie tylko z żeglowaniem, ale przecież
telewidzom nikt nic nie narzucał.
Szczegóły zwodowania owej łódki
toną w odmętach historii, ale redakcji
DZP 25 udało się ustalić, że stocznia
nazywała się „Dobrze Zaplanowane
Pływanie” (w skrócie: DZP). To tam
stoczniowcy opracowali koncepcję

Przez dłuższy czas,
w latach 90., ITI była
po prostu działalnością
gospodarczą osoby fizycznej.
łódki i stworzyli wszystkie zabezpieczenia prawne, zapewniające zgodność z pewną ustawą o wychowaniu.
Jak się zdaje, nie chodziło o wychowanie przedszkolne, ale redakcja DZP 25
nie zamierza tego dociekać.
Reklama łódki trafiła na dość dobrze już rozwinięty rynek medialny.
Wcześniej trzeba było go zbudować.
Klasyczny przykład budowy od zera
to koncern ITI, który ma swoje początki w niemal chałupniczej działalności: handlu kasetami video. Przez
dłuższy czas, już w latach 90., ITI była
po prostu działalnością gospodarczą
osoby fizycznej. Dopiero potem założono spółkę z pomocą prawników
z kancelarii DZP (zbieżność nazwy ze
stocznią jest CZYSTO przypadkowa).
Ci sami prawnicy wspierali ITI w staraniach o koncesję dla telewizji Wisła,

Wiele tradycyjnych mediów,
mimo rosnącej konkurencji
telewizji i internetu,
wciąż się trzyma.
protoplasty dzisiejszego TVN. – Gdy
przyszedłem do firmy, wszystko było
już uporządkowane od strony prawno-organizacyjnej, by przygotować
firmę do wyzwań współczesności.
Wiem, że kancelaria DZP znacząco
się do tego przyczyniła – mówi Wojciech Kostrzewa, prezes ITI.
Od czasu telewizji Wisła polski rynek telewizyjny dojrzał i się rozrósł.
— W porównaniu z Czechami, Słowacją czy Węgrami jesteśmy gigantem
pod względem liczby widzów – mówi
Grzegorz Piekarski, prezes Golden
Media Polska, firmy produkującej widowiska telewizyjne. Przyznaje jednak, że pod względem finansowym to
stosunkowo średni rynek, ponieważ
nakłady na produkcje nie są tak duże
jak np. w Skandynawii. Mimo to Piekarskiemu udało się z sukcesem, nie
tylko komercyjnym, wyprodukować
wiele programów, w tym popularny „YOU CAN DANCE! – PO PROSTU
TAŃCZ!”. — W ciągu kilku miesięcy
z zupełnych amatorów zrobiliśmy
tancerzy. Z piskląt wyrastały piękne
łabędzie – wspomina Piekarski.
Wiele tradycyjnych mediów, mimo
rosnącej konkurencji telewizji i internetu, wciąż się trzyma. W prasie ostało się niewiele popularnych tytułów
wychodzących przed 1989 rokiem.
Jeden z nich to tygodnik „Polityka”.
Gazeta jako taka zmieniała formułę,
wygląd i barwy. Co ciekawe – przez
dwie dekady od transformacji wydawcą była… spółdzielnia dziennikarska. Jak wspomina redaktor
naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński,

był to model coraz mniej wygodny, a w dodatku kiedyś odgórnie narzucony. Wyjście z tego gorsetu było
możliwe wyłącznie dzięki uchwaleniu przez Sejm ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółki prawa
handlowego. — Ponieważ mocno za
tą ustawą publicznie lobbowaliśmy,
została ona przezwana „lex Polityka” – śmieje się Baczyński.
Przy pomocy kancelarii DZP „Polityka” przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną. — Była

i czytać. Nie było w naszej historii ani
jednego roku, żeby firma przynosiła
straty. Mamy lojalnych, inteligentnych czytelników – cieszy się redaktor naczelny „Polityki”.
Trochę inaczej potoczyły się losy
innego popularnego tygodnika –
„Przekroju”. Stał się kwartalnikiem,
a na co dzień można go czytać również
w internecie. Na stronie przekroj.pl
znajduje się także cyfrowe archiwum
tygodnika. Obejmuje ono wszystkie wydania periodyku, począwszy od pierwszego numeru z 1945 r.
Archiwum to nie lada gratka dla
fanów „Przekroju”. Wśród zbiorów
czytelnicy znajdą m.in. ukochane
Rozmaitości z profesorem Filutkiem
najdogodniejsza dla naszej specyfiki, oraz Demokratyczny savoir-vivre
wymagającej przede wszystkim za- Jana Kamyczka.
chowania niezależności redakcji i jej
— Inicjatywa wydawnicza, jakiej się
wewnętrznej demokratycznej struk- podjęliśmy, nie ma charakteru komertury – wspomina Baczyński. I ocenia, cyjnego – mówi Tomek Niewiadomski,
że ten twór działa sprawnie. — Wyda- redaktor naczelny „Przekroju” i dodajemy gazetę, jaką sami chcemy robić je: — Z tego względu przekształcamy
się w Fundację PRZEKRÓJ. Pragniemy, żeby nasz czytelnik mógł zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na siebie
i świat uważniej, z dystansem i humorem. Chcemy inspirować, pobudzać
do refleksji i dialogu.

materiał y graf iczne
udostępnione przez
„Politykę” i „Przekrój”
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Polska bez granic
Wybór nie był łatwy. — Chcieliśmy,
by prawnicy z naszej nowej kancelarii byli rozpoznawalni przez międzynarodowy biznes – wspomina
Duleep Aluwihare, ówczesny lider

— Dzięki temu unikamy obserwowanych niekiedy sytuacji, w których
zagraniczny prawnik zatrudniony
„z centralnego rozdzielnika” poznaje
w trakcie zlecenia specyfikę danego
sektora – wyjaśnia Marcinkowski.
W praktyce oznacza to również,
że klient DZP nie jest „skazany” na
współpracę z zagranicznymi prawnikami, których przydatność w określonej dziedzinie może być co najmniej
dyskusyjna. — Przy naszym szytym
na miarę podejściu, wybrani przez
Idea Go Global
nas zagraniczni prawnicy są specjaDziś DZP ma inny sposób na eks- listami w danej dziedzinie i branpansję poza granicami kraju. Działa ży – mówi Marcinkowski. Dodaje, że
pod własnym szyldem, ale w ścisłej zwykle taka strategia się sprawdza,

AA w Polsce. Mariaż z AA trwał kilka lat i przyniósł kancelarii spory
wzrost i nowe doświadczenia w pracy z międzynarodowym biznesem.
Potem przyszły smutne dla Andersena czasy, gdy w wyniku afer za oceanem firma przestała istnieć. Wtedy
DZP znów stała się kancelarią niezależną. Utrata światowej marki
jej jednak nie zaszkodziła. — Znana w świecie nazwa pomaga w zdobywaniu klientów na takie usługi
jak audyt czy badanie zgodności
(compliance). Ale np. w doradztwie
prawnym, w obszarach takich jak prawo spółek czy spory sądowe, szczególnie w niestandardowych sprawach,
liczą się przede wszystkim konkretne nazwiska prawników – uważa
Aluwihare.

współpracy z wiodącymi zagranicznymi kancelariami i sprawdzonymi
na przestrzeni lat prawnikami. Dotychczas DZP doradzało klientom
w przedsięwzięciach gospodarczych
w ponad 70 krajach. Na bazie tych
doświadczeń DZP powołało program
Go Global, którego celem jest wspieranie polskich firm planujących,
bądź już prowadzących zagraniczną ekspansję.
Według Bartosza Marcinkowskiego, partnera w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć i szefa programu
Go Global w DZP, przewagą konkurencyjną programu Go Global jest to,
że w jego ramach możliwe jest zbudowanie zespołu specjalistów w sposób
całkowicie odpowiadający wymogom
konkretnego przedsięwzięcia.

Choć DZP nie jest kancelarią sieciową, to jej prawnicy
już od dawna łączą polski biznes z zagranicą. Kiedyś
pracowali przy sprzedaży polskich firm, a dziś pomagają
polskim firmom kupować te zagraniczne.
Przy otwartych granicach, Polsce
w Unii Europejskiej i wszechobecnej
globalizacji trudno sobie wyobrazić,
by wiodąca polska kancelaria obsługiwała tylko krajowych klientów.
Nawet, jeśli są to polskie firmy, to
rzeczywistość wymusza zajęcie się
prawem unijnym czy różnymi międzynarodowymi aspektami ich działalności. DZP ma na to swój sposób
i to nie od dziś.

Jest masa krytyczna
Doskonałym przykładem udanej
ekspansji w nieoczywistym kierunku – bo to zazwyczaj zachodnie firmy
przejmują polskie, a nie na odwrót –
jest Wielton. To największy w Polsce
i jeden z wiodących w Europie producentów naczep i przyczep. W 2015
roku Wielton przejął największego
francuskiego producenta, czyli firmę Fruehauf, a także włoskie spółki
Cardi i Viberi. Następnie w 2017 roku
kupił 75 procent udziałów w niemieckiej spółce Langendorf będącej
liderem na niemieckim rynku. A we
wrześniu 2018 roku Grupa Wielton

Jak scementować stosunki
polsko-belgijskie
Łączenie Polski ze światem zaczęło
się już w latach 90., gdy nowo założona kancelaria zaczęła się zajmować
sprawami prywatyzacji. Pracował
przy tym młody wówczas prawnik,
były pracownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – Krzysztof Zakrzewski.
Jednym z pierwszych dużych zadań
DZP była prywatyzacja cementowni
Górażdże i Strzelce Opolskie. Kupił
je belgijski koncern CBR za 120 mln
dolarów. Wcześniej były obawy, czy
aby tych zakładów na Śląsku nie kupią Niemcy. Zainteresował się tym nawet ówczesny prezydent Lech Wałęsa.
— Dopiero, gdy za pośrednictwem
ministra Olechowskiego został zapewniony, że to będą jednak Belgowie,
machnął ręką i powiedział: „Ach, skoro tak, to mnie to nic nie obchodzi” –
wspomina Krzysztof Zakrzewski.
Paradoksalnie, kilka miesięcy później
niemiecka firma Heidelberg Zement
kupiła CBR.
Zadaniem prawników obsługujących takie transakcje było nie tylko
przygotowanie umów i ich negocjacje.
Trzeba było wielu osobom cierpliwie
tłumaczyć, że za prywatyzacją idą
nowoczesne technologie, dostęp do
światowych rynków i nowe standardy zarządzania.

Razem z Arturem
Prawdziwym skokiem naprzód
w dziele łączenia Polski ze światem
był dla DZP mariaż ze światową firmą doradczą Arthur Andersen (AA)
w latach 90. XX wieku. Wówczas AA
było jedną z firm z tzw. Wielkiej Piątki, wciąż dynamicznie się rozwijającą. W jej centrali zapadła decyzja, by
na skalę globalną rozwijać doradztwo prawne. — Andersen chciał być
wówczas liderem we wszystkich dziedzinach doradztwa i dlatego przyjmował do swojej struktury istniejące
już kancelarie prawne – tłumaczy Jacek Korpała, wówczas szef zespołu
corporate finance w AA. Przyznaje,
że znał już wcześniej Zakrzewskiego i jego kompetencje. — Moja opinia
przyspieszyła proces wyboru kancelarii DZP – podkreśla Korpała.

choć zdarzają się klienci preferujący prawników, może czasem mniej
wyspecjalizowanych, ale za to działających pod jednym szyldem. Bar-

Biznesowe okazje są jak
autobusy na przystanku.
Zawsze przyjeżdża następny.
Pytanie, do którego wsiąść?
tosz Marcinkowski podkreśla, że
w ramach Go Global DZP zapewnia
należyty poziom usług, jednolitość
komunikacji i zasad rozliczeń, eliminując opisane wyżej słabości organizacji sieciowych.

poinformowała o dokonaniu transakcji przejęcia brytyjskiej marki
Lawrence David. To posunięcie umocniło pozycję firmy z Wielunia jako
jednego z czołowych europejskich
producentów naczep.
— Wchodząc na nowe rynki, uważnie analizujemy ich potencjał sprzedażowy i klimat inwestycyjny. Dywersyfikacja biznesu zarówno w ujęciu
geograficznym, jak i produktowym
jest dla nas niezwykle ważna – mówi
Mariusz Golec, prezes Wieltonu.
Jednocześnie podkreśla, że przejmowane spółki są dla jego firmy partnerami dostarczającymi unikalne
rozwiązania, a akwizycje stanowią
kolejny krok w realizacji strategii
2020, która zakłada istotne zwiększenie potencjału Grupy Wielton.

7

w y da n i e j u bi l euszow e

Innym, równie udanym przykładem takiej ekspansji, jest Sanplast –
producent wyposażenia łazienek.
W 2005 roku Sanplast zakupił Hoesch Design, najstarszego niemieckiego producenta z tej branży. W 2012
roku dokupił francuskiego producenta kabin prysznicowych – Leda
S.A.S. W efekcie Grupa Sanplast jest
jednym z największych polskich producentów w tej branży. Eksportuje
do 13 krajów. Jednak szef i właściciel
Sanplastu, Wiesław Podraza, na tym
nie poprzestał. Przejął także spółki z energetyki odnawialnej, spółki
wiertnicze i towarzystwo funduszy
inwestycyjnych.
Wiesław Podraza chętnie przywołuje powiedzenie brytyjskiego
miliardera Richarda Bransona, że
biznesowe okazje są jak autobusy na
przystanku. Zawsze przyjeżdża następny. Pytanie, do którego wsiąść?

i produkuje w Polsce, wykorzystywane są w pojazdach transportu publicznego na 6 kontynentach.
W 2016 roku Medcom nawiązał
strategiczne partnerstwo z Mitsubishi Electric Corporation z Japonii.
W ramach współpracy firma zapewniła sobie preferencyjny dostęp do
najnowszej generacji komponentów
półprzewodnikowych, które produkuje partner w Japonii. Co ciekawe,
w ramach współpracy we wspólnych
projektach, to japońscy inżynierowie
przyjeżdżają do Warszawy czerpać
z doświadczenia i wiedzy polskich
konstruktorów.
Czego oczekuje od prawnika klient
planujący taką ekspansję? Jak mówią biznesmeni – przede wszystkim
kreatywności i szukania rozwiązań
oraz zrozumienia biznesu różnych
lokalnych uwarunkowań. — Dla firmy Toyota jedną z kluczowych zasad
prowadzenia działalności jest pełna
zgodność i szacunek dla lokalnego
prawa i kultury – mówi Eiji Takeichi, prezes Zarządu Toyota Motor
Manufacturing Poland. Wprawdzie
to przykład ekspansji z zagranicy do
Polski, ale któż, jeśli nie globalny inwestor, może coś o tym powiedzieć.
— Dla naszej firmy jednym z największych wyzwań dynamicznego
rynku jest monitorowanie zmian
i szybka na nie reakcja. DZP, które
wspiera nas od 10 lat, zna bardzo dobrze nasz biznes i dostarcza nam skuteczne i proste rozwiązania – mówi
Eiji Takeichi.
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Trzeba sobie radzić z różnicami
kulturowymi

— Teraz mam może mniejszy zapęd do wsiadania do tych autobusów,
ale gdy spojrzeć na rynek i otoczenie,
to te okazje są – zauważa Podraza.
— Pytanie, czy chce się z nich skorzystać. Trzeba być do tego gotowym
i zdeterminowanym – dodaje.
Na światowe rynki przebojowo wdarł się też Medcom, którego
współwłaścicielem i prezesem jest
Marek Niewiadomski. Nazwa tej
firmy jest może nieco myląca, nawiązuje bowiem do początków jej
działalności – produkcji sprzętu dla
szpitali. Dziś to przede wszystkim
producent urządzeń dla pojazdów
trakcyjnych. Dzięki wprowadzaniu
innowacyjnych rozwiązań i szybkiemu dostosowaniu do potrzeb klientów, urządzenia, które projektuje

Na razie stosunkowo niewiele polskich firm podjęło próbę ekspansji
zagranicznej na większą skalę. Jak
twierdzi Adam Zieliński ze Skarbnicy
Narodowej, producenta numizmatów
(jej właścicielem jest norweska firma
Samlerhuset), nadal dostrzegalna jest
trudność z wykorzystaniem skali sukcesu i przejściem na wyższy poziom
biznesu – regionalny, europejski czy
światowy. — Umiemy tworzyć i prowadzić firmy, ale nadal ciężko nam
wyjść poza biznesowe ograniczenia
i czysto geograficzne granice naszego państwa – ocenia Zieliński.
W przypadku Skarbnicy po pierwszych polskich sukcesach przyszedł
czas na dalszy rozwój – od 10 lat firma jest obecna w Czechach, od 9 na
Słowacji, a od 6 lat na Węgrzech.
Adam Zieliński, odpowiedzialny
za działalność grupy w tych krajach,
podkreśla rolę lokalnych menedżerów.
— Transfer wiedzy, metod i rozwiązań z rynków bardziej rozwiniętych
jest istotny, niemniej zachodzi tu niewątpliwie efekt sprzężenia zwrotnego.
Zwłaszcza na wczesnym etapie działania firmy w Polsce niemieckie czy
brytyjskie know-how było przydatne,
niemniej dziś to często my pokazujemy zagranicznym kolegom nowe kierunki i drogi działania.
Prawdopodobnie jednym z kluczy
do sukcesu jest zrozumienie innych
narodowości. Wie coś o tym Marek
Pracki, prezes firmy SKF (producenta łożysk tocznych i innych urządzeń
mechanicznych). — Trzeba szacunku
dla innych ludzi i odmiennych kultur, konieczna jest ciągła nauka, obserwowanie, słuchanie, wyciąganie
wniosków – twierdzi Pracki. Jego
zdaniem cel w biznesie jest wszędzie
ten sam: robienie pieniędzy, ale przy
zachowaniu uczciwości i szacunku
dla swych partnerów.

Obecnie Marek Pracki jest odpowiedzialny w SKF za całość biznesu
w regionie CEE/MEA (region rozciągający się w osi północ-południe od
krajów bałtyckich po RPA, a w osi
wschód-zachód od Pakistanu przez
Bliski Wschód i całą Afrykę po Wyspy
Zielonego Przylądka – w sumie 102
kraje). Tym sposobem Marek Pracki
odpowiada za wyniki finansowe SKF
zarówno w najbogatszych państwach
świata, takich jak Bahrajn i Katar, jak
i w państwach najbiedniejszych, takich jak Sudan Południowy.
O sukcesie na tak zróżnicowanych
rynkach i udanej współpracy z przedstawicielami całkowicie odmiennych
kultur przesądza, w ocenie Prackiego,
przede wszystkim doświadczenie zebrane w pierwszych latach działalności SKF w Polsce.
Na pewno pomaga to, jak dobrze
postrzegana jest przez obcokrajowców Polska i Polacy. Pracująca
w zarządzie włoskiej firmy budowlanej Astaldi Aleksandra Kralkowska zwraca uwagę, że obcokrajowcy
doceniają, a czasem są nawet zaskoczeni wysokim poziomem wykształcenia Polaków, znajomością języków
obcych, ale także tym, na co my sami
nie zwracamy uwagi: czystością na
ulicach, czy powszechnością nowoczesnych technologii.
— Tak się złożyło, że w polskim oddziale Astaldi pracują głównie ludzie
z południa Włoch, z natury otwarci
i życzliwi, podobnie jak dla nas, dla
nich liczą się nie tylko sprawy zawodowe współpracowników. Różni zaś
na przykład podejście do hierarchii.
Dla Włochów nie ma w tym nic dziwnego, że osoba zajmująca najwyższe
stanowisko używa najtańszego samochodu w firmie i nie odbiera to
jej autorytetu – mówi Kralkowska.
Pogodne usposobienie zupełnie nie
sprawdza się jednak w zderzeniu
z surowym polskim formalizmem,
a płynące stąd nieporozumienia
przysparzają problemów także kancelariom prawnym. Wielu klientów
DZP to firmy hiszpańskie. Każda
z nich widzi ciekawe zjawiska we
współpracy Polaków i Hiszpanów –
mówi Jose Luis Villacampa, partner
w zespole Spanish Desk DZP. Alvaro
de Rojas, członek zarządu ds. finansowych w Mostostalu Warszawa,
twierdzi, że Polacy z reguły bardziej
przestrzegają służbowej hierarchii
i bardziej trzymają się procedur niż
Hiszpanie. Występują też istotne
różnice odnośnie pracy zespołowej.–
Przykładowo, gdy trzeba rozwiązać jakiś problem, to w Hiszpanii
każdy członek zespołu przedstawia
swoją propozycję i wypracowuje się
wspólne, na ogół innowacyjne, rozwiązanie. Polskie podejście do pracy
i sztywność proceduralna nie zawsze
sprzyjają takiej zespołowej kreatywności – twierdzi de Rojas.
Za to Polacy w wielu przypadkach
są bardziej staranni w interesach
i wyrażają się bardziej precyzyjnie
niż Hiszpanie. — Na spotkaniach lub
przy podpisywaniu umów w Polsce
dąży się do uwzględnienia wszelkich najdrobniejszych nawet szczegółów – ocenia Adolfo Alústiza, szef
firmy deweloperskiej Syrena Invest.
Przyznaje, że może to być zarówno
zaletą, jak i wadą, ponieważ nie zawsze można przewidzieć wszystkie
okoliczności danego przedsięwzięcia.
Praca w międzynarodowej korporacji wymaga oczywiście „oswojenia”
istniejących różnic kulturowych.
— W Grupie Ferrovial pomocna jest
jednak dobra organizacja pracy. Poza

Cel w biznesie jest wszędzie
ten sam: robienie
pieniędzy, ale przy
zachowaniu uczciwości
i szacunku dla swych
partnerów.
tym Hiszpanie ufają polskiemu zarządowi. Swoboda w podejmowaniu
decyzji i wzajemny szacunek bardzo
ułatwiają współpracę – mówi Artur
Pielech z firmy FBSerwis. — Nasza
firma jest jedyną spółką w Grupie, do
której nie oddelegowano ani jednego Hiszpana – to o czymś świadczy –
dodaje Pielech.

Najdłuższa prezesura kobiety
Kto jest zdolnym menedżerem i rozumie potrzebę przełamywania kulturowych barier, ma szansę na długą
współpracę ze światowym biznesem.
Najlepszym przykładem jest kariera Krystyny Boczkowskiej, prezesa
polskiej spółki międzynarodowego
koncernu Robert Bosch. Zaczynała
pracę w tej firmie w 1992 roku jako

kierownik biura. Prezesem spółki została w 2006 roku i funkcję tę pełni do
dziś. Jak podają źródła, to najdłużej
działająca na tym stanowisku kobieta w Polsce.
Centrala Boscha zakładała zresztą,
że osobą tworzącą polskie struktury
będzie lokalny pracownik. Jednak
kariera Boczkowskiej nie była łatwa.
— Musiałam ciągle dostosowywać
styl zarządzania do nowych wyzwań i uzupełniać wiedzę, na przykład przez zdobycie dyplomu MBA
– wspomina Krystyna Boczkowska.
Przyznaje, że zmagała się też z silnymi w Polsce stereotypami dotyczącymi kobiet i ich umiejętności
menedżerskich. To też udało się przełamać. — Nasza polska organizacja
jest przodownikiem w koncernie pod
względem udziału kobiet w organach
zarządzających. Wynosi on aż 26 procent – chwali się Boczkowska.
Takie zaangażowanie bywa doceniane i to nie tylko przez centralę
własnej korporacji. Krystyna Boczkowska otrzymała niedawno Krzyż
Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi
Republiki Federalnej Niemiec. Władze niemieckie przyznały to odznaczenie za zasługi dla współpracy
polsko-niemieckiej na wielu polach
i propagowaniu dobrosąsiedzkich
stosunków między narodami.

Po światłowodzie
do sztucznej inteligencji
Dzisiaj każdy nosi w kieszeni urządzenie będące
telefonem, telewizorem, a nawet automatem
do zdalnego sterowania urządzeniami w swoim domu.
Wkrótce nasze życie jeszcze bardziej będzie
przypominało filmy science fiction.
Stanie się tak za sprawą budowy sieci 5G, która będzie kolejnym skokiem
cywilizacyjnym przenoszącym nasz
kraj do innej rzeczywistości społeczeństwa informacyjnego. Tak twierdzi Jerzy Straszewski, prezes Polskiej
Izby Komunikacji Elektronicznej
PIKE. — Powszechny stanie się Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja,
i nowe formy zdalnej komunikacji.
Wysiłek inwestycyjny operatorów,
m.in. w budowie sieci światłowodowych, to już umożliwia – zapewnia
Straszewski.
Jednak rynek telekomunikacyjny
to nie tylko nowoczesne technologie,
ale też walka o właściwe regulacje.
Jednym z wyzwań było ustalenie
relacji z organizacjami zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi
(OZZ) i ustalenie wysokości wynagrodzeń dla twórców. PIKE powołało w tym celu Konsorcjum Przyjazne
Prawo Autorskie, którego osiągnięciem było m.in. doprowadzenie do
zmiany w przepisach prawa autorskiego oraz w kodeksie postępowania
administracyjnego.
Jerzy Straszewski podkreśla, że
Konsorcjum zajęło się też edukacją.
— Chodziło o przełamanie aksjomatu, że prawo autorskie służy jedynie
interesom uprawionych a użytkownicy nie mają nic do powiedzenia
i muszą płacić tyle, ile domagają się
OZZ – wyjaśnia prezes PIKE.
W przeszłości spory na rynku telekomunikacyjnym bywały nawet
gorętsze, choć miewały zabawne momenty. Przykładem jest walka między

Deutsche Telekom a Vivendi – głównymi akcjonariuszami Polskiej Telefonii Cyfrowej (dziś T-Mobile Polska).
Prawdopodobnie był to największy
taki spór w historii Polski po 1989 r.,
opiewał na 2,5 mld euro. W kulminacyjnym jego momencie w PTC były
dwie konkurencyjne rady nadzorcze
i dwa zarządy.
Uporządkowaniem tej sprawy zajmował się Sąd Okręgowy w Warszawie. Rozprawa toczyła się aż 12 godzin.
Uczestniczył w niej Józef Palinka. Początkowo rozprawa miała trwać pół
godziny, ale skład orzekający zdjął
cała wokandę i przeznaczył na sprawę
PTC cały dzień, aż do godziny 22.00.
Skład orzekający był w całości
kobiecy. Podczas jego tajnej narady
przyszedł mąż jednej z sędzi, zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością żony. Naruszył tajność narady,
ale nikt nie protestował.
Dziś lub w niedalekiej przyszłości te spory mogą być równie gorące,
choć dotyczyć będą innych spraw, jak
choćby równego dostępu do szybkiego internetu. Wirtualny świat na tyle
głęboko wrósł w nasze życie, że staje
się niezbędny. Podobnie jak niegdyś
rewolwer na Dzikim Zachodzie. Kto
wie, może w systemie prawnym pojawi się „internetowy” odpowiednik
słynnego przepisu z amerykańskiej
konstytucji, gwarantującego każdemu prawo do noszenia broni. Na
szczęście prawnicy już dziś budują
strategie prowadzenia takich sporów,
by obyło się bez ofiar w ludziach albo
w majątkach przedsiębiorstw.
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Rozgrywki z Temidą –
najdłuższe zawody świata
Procesy w polskich sądach i walka
z urzędami wymagają sportowego
zacięcia i wytrwałości. Wygrywają
prawdziwi zawodowcy.
Kto chce toczyć proces sądowy, musi
uzbroić się w cierpliwość. Procesy
bywają przewlekłe. Wprawdzie
dzieje się tak nie tylko w Polsce, ale
nasz kraj ma tu sporo do zrobienia.
Wystarczy spojrzeć na dane z raportu Banku Światowego „Doing Business 2018”. Jego autorzy sprawdzili,
jak wygląda dochodzenie roszczenia
o niezapłacone należności w różnych
krajach. W Polsce trwa to średnio 685
dni, a różne koszty związane z pozwem to 19,4 procent wartości sporu.
Pod tym względem na 190 ocenianych
krajów zajmujemy 55. miejsce. W sąsiednich Niemczech podobny spór
trwa 499 dni i zabiera 14,4 procent ze
spornej kwoty. Dzięki temu Niemcy
mają 22. pozycję na świecie w konkurencji sprawnych sądów. Jeszcze lepiej
oceniono Estonię: proces trwa 455 dni,
kosztuje 21,9 procent, a kraj zajmuje
w tej kategorii 11. miejsce na świecie.
Jednak półtora roku w sporze cywilnym to nic w porównaniu z poważnymi sporami z administracją
skarbową. Jak policzyli eksperci firmy doradczej Grant Thornton, taka
batalia trwa średnio 56 miesięcy, czyli 4,5 roku. Tyle czasu mija od pierwotnej decyzji organu skarbowego
kwestionującej rzetelność płacenia
podatków do ostatecznego orzeczenia
Naczelnego Sądu Administracyjnego,
potwierdzającego rację podatnika.

wspomina Artur Nowak, partner
i współzarządzający Praktyką Podatkową DZP, który był pełnomocnikiem „Społem”.

jeszcze zanim trafiła do sądu. Minister Finansów jako organ odwoławczy
ostatecznie uznał, że tak drastyczna
zmiana sposobu interpretacji przepisów narusza zasadę zaufania do państwa. Bój udało się zakończyć po 2,5
roku. To znacznie krócej niż wspomniana „średnia krajowa”, ale dość
długo jak na taki absurdalny spór.
— Decyzja MF była precedensowa.
Konieczność zwrotu dotacji miałaby rujnujący wpływ na działalność
barów mlecznych, co w konsekwencji miałoby wpływ na dostępność ich
usług – ocenia Artur Nowak.

Mistrz żużla wygrywa poza torem
Zwycięzców się nie sądzi – głosi stare porzekadło. Niestety, nie sprawdziło się w przypadku drużynowego
mistrza świata w wyścigach na żużlu, Ryana Sullivana. Ten pochodzący

z Australii zawodnik startował także w barwach kilku polskich klubów. Z Włókniarzem Częstochowa
oraz z Apatorem/Unibaksem Toruń
z zakresu np. ubezpieczeń czy zdarzeń drogowych.
Oczywiście w wydawaniu wyroków czy pełnieniu roli pełnomocnika wciąż przede wszystkim będzie
liczył się człowiek. Ale prawnik
procesowy dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu będzie miał
znacznie większe możliwości niż
dziś. To oprogramowanie będzie

mogło przeskanować wielką ilość
e-maili wysyłanych przez klienta
i jego partnerów, odnaleźć lokalizację telefonów, treść umów czy wiele
innych faktów istotnych dla sprawy.
Na przykład, jeśli pracownik na tzw.
umowie śmieciowej będzie się starał
o ustalenie stosunku pracy, konieczne
jest badanie jego umowy i rzeczywistych relacji z pracodawcą. Dzisiejsze

oprogramowanie bez trudu wychwyci zarówno odpowiednie fragmenty
tej umowy, jak też przeanalizuje treść
poczty służbowej. Jeśli z umowy wychwyci podległość, a w korespondencji polecenia służbowe, to szybko da
argument prawnikowi reprezentującemu taką osobę w sądzie pracy. Już
dziś testujemy w DZP przydatne do
tego oprogramowanie.
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Przyszłość procesów
to sztuczna inteligencja
Michał Czarnuch,
partner współzarządzający
Praktyką Life Sciences DZP

Już dziś w wielu krajach słychać
o przymiarkach do automatycznego
wydawania wyroków. Chodzi przede
wszystkim o powtarzalne sprawy

Walka z Serbią o polską ziemię

O ile żużlowiec Sullivan walczył o to,
czy fiskus zabierze mu 19 czy 32 procent dochodu , to zdarzają się sprawy,
w których polski fiskus ma apetyt na
podatek w wysokości 10 tys. procent.
Brzmi niewiarygodnie? A jednak to
prawda. Niekorzystna interpretacja
przepisów powodowała, że stawka
podatku akcyzowego przekraczałaby
ponad stukrotnie wartość acetylenu –
gazu do spawania. Jak wspomina mec.
Agnieszka Adamczyk, dyrektor prawny firmy Messer Polska — W momencie otrzymania interpretacji zdaliśmy
sobie sprawę jak olbrzymie ryzyko dla
firmy wiąże się z jej treścią. Sytuacja
miała wpływ na nasze bieżące funkcjonowanie, to były trudne chwile
i dopiero po wyroku NSA poczuliśmy,
że nastąpił punkt zwrotny. W sprawie

Dziesięć tysięcy procent podatku

O problemie zrobiło się głośno, bo
tak „smakowity” temat chętnie opisywały serwisy informacyjne różnych
mediów. Sprawę udało się wygrać,

chodziło – mówiąc w uproszczeniu –
o błąd ustawodawcy, który chciał mierzyć ten gaz w litrach, choć w obrocie
powszechnie sprzedaje się go według
masy w kilogramach. A przecież kilogram gazu ma objętość o wiele większą niż litr.
Kosmiczna stawka akcyzy od acetylenu mogła wręcz unicestwić spółkę Messer Polska – jednego z czołowych producentów i dystrybutorów
gazów technicznych, medycznych,
specjalnych i spożywczych. Zagrożenie domiarem podatkowym przekraczało kilka miliardów złotych. Jednak
prowadzona przez ekspertów podatkowych DZP sprawa w 2013 roku zakończyła się dla spółki szczęśliwie.
Według Adamczyk, w tego typu sprawach dobór doradcy nie może być
przypadkowy.

Sądowe walki o reprywatyzację mają
różne oblicza. Od skandali z kuratorami dla rzekomo stulatków, po sprawy z wymiarem międzynarodowym.
Prawnicy z zespołu reprywatyzacyjnego już w 2010 roku protestowali, gdy natrafili na tak powołanych
kuratorów. Natomiast w sprawach
o międzynarodowym charakterze
mogą poszczycić się sukcesem w walce o polską ziemię z… Serbią.
Sprawa dotyczyła zasiedzenia byłej
siedziby ambasady tego kraju w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
Nieruchomość, na której mieścił się
przedwojenny budynek, należała się
prawowitym przedwojennym właścicielom. Władze serbskie nie obroniły
w sądzie twierdzenia, że nabyły nieruchomość przez zasiedzenie.
Był jednak kłopot z wydaniem tego
terenu. Serbia przekonywała, że to
obszar dyplomatyczny, gdzie polski
komornik nie ma prawa wchodzić.
Wprawdzie w 2007 roku personel
ambasady wyniósł się stamtąd wraz
z meblami, ale Ministerstwo Spraw
Zagranicznych twierdziło, że nie
można tego terenu odebrać Serbii.
— My natomiast dokładnie sprawdziliśmy treść konwencji dyplomatycznej. Okazało się, że kładzie ona
nacisk na rzeczywiste wykorzystywanie nieruchomości przez dyplomatów,
a nie na formalne tytuły własności –
mówi Piotr Gołaszewski, prawnik
z zespołu reprywatyzacyjnego DZP.
Dodaje, że MSZ udało się w końcu
przekonać do tych racji.
W 2010 roku, na dzień przed zaplanowaną egzekucją komorniczą, serbscy dyplomaci wydali ostatecznie
budynek. Jednak, jak zauważa Lech
Żyżylewski, partner i szef Praktyki

Batalia o pierogi ze skwarkami
Czasem spory bywają absurdalne,
tak jak w przypadku walki jednej
ze spółdzielni „Społem” o dotacje
do barów mlecznych. Izba skarbowa w 2013 roku doszła do wniosku,
że owe dotacje należy cofnąć. Spółdzielnia w swoich barach podawała
bowiem m.in.ruskie pierogi, wprawdzie bez mięsa, ale polane tłuszczem
ze skwarkami. — Przez wiele lat nikt
nie miał o to pretensji, ale nagle ktoś
w Izbie uznał, że dotacje przysługują wyłącznie na dania mleczno-nabiałowo-jarskie. Wtedy spółdzielnia
stanęła wobec groźby zwrotu dotacji –

sięgał po drużynowe mistrzostwo
Polski. Sława nie uchroniła go jednak
od starcia z polskim fiskusem.
Władze skarbowe zakwestionowały rozliczenie Sullivana jako przedsiębiorcy korzystającego z liniowej,
19-procentowej stawki podatku dochodowego. Uważały, że jazda na
torze nie jest biznesem, a Sullivan
powinien zapłacić podatek według
zwykłej skali, co przy dochodach zawodnika światowej klasy oznaczałoby stawkę 32 procent Nie pomagały
tłumaczenia, że żużel to specyficzny
sport. Zawodnik – pomimo przynależności klubowej – sam odpowiada
za motocykle, ubiór ochronny, narzędzia i mechaników. Sam się ubezpiecza, zawiera kontrakty reklamowe
i ponosi ryzyko działalności. Ówczesne orzecznictwo sądów nie sprzyjało
Sullivanowi ani innym sportowcom
w jego sytuacji.
Jednak z pomocą prawników z DZP
udało się w 2015 roku wywalczyć precedensowy wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Potwierdził on
prawo Sullivana do korzystnego rozliczenia podatku na zasadach biznesowych. Innym sportowcom będącym
w podobnej sytuacji też otworzył drogę do korzystniejszych rozliczeń.
Spór trwał sześć lat. — Nigdy nie
uczestniczyłem w zawodach trwających tak długo – żartował Sullivan
już po wygraniu sprawy. Przyznał
jednak, że w trakcie sporu nie było mu
do śmiechu i miał wiele chwil zwątpienia. Musiałem jednak doprowadzić
sprawę do końca i udowodnić, że racja jest po mojej stronie – podkreślił
Sullivan. Wskazał też, że w wyborze
kancelarii DZP znaczenie miała komunikatywność prawników, umiejętność zbudowania relacji i zaufania.
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Nieruchomości DZP, cała sprawa
stała się precedensem, wykorzystywanym także przy reprywatyzacji
innych nieruchomości, gdzie urzędowali dyplomaci. — Osiągnęliśmy
sukces, choć sprawa była o krok od
skandalu dyplomatycznego – wspomina Żyżylewski.

10 lat batalii o sprawiedliwość
Karimpol to jeden z pierwszych na
polskim rynku deweloperów budujących wysokiej klasy biurowce. Ponad
12 lat temu jeden z najemców, zajmujący cały budynek, uznał, że nie wiąże go
już długoterminowy najem i po prostu
opuścił budynek. — Był to dość niecodzienny przypadek, kiedy najemca
zachował się w tak ekstrawagancki
sposób, pomimo że umowa naszym
zdaniem obowiązywała – wspomina
Andreas Prokes z Karimpolu.
Karimpol zwrócił się wtedy o pomoc do DZP. Nie zamierzał ustępować. Ten wydawałoby się prosty
spór w istocie trwał ponad dziesięć
lat. Trzeba było precedensowych
orzeczeń Sądu Najwyższego, aby
wreszcie w trzecim postępowaniu
arbitrażowym deweloper uzyskał
należne odszkodowanie. — Były momenty, kiedy myśleliśmy, że kosztuje
nas to zbyt wiele wysiłku, przecież
równolegle prowadziliśmy inne projekty biznesowe. Ostatecznie wierzyliśmy w rację naszych argumentów
i konieczność dochodzenia sprawiedliwości, nawet pomimo wielu
trudności. Dzięki fachowej pomocy
kancelarii DZP, i niezawisłości sędziowskiej, w końcu wygraliśmy –
mówi prezes Prokes. Przyznaje on,
że mógł całkowicie polegać na prawnikach z DZP, a w szczególności na
prowadzącym sprawę Pawle Lewandowskim, partnerze w DZP.

Kunszt wojownika opcyjnego
Opcje walutowe to produkt rynkowy, który zabezpiecza przed wzrostem kursu złotego. Jednak w latach
2008-2010 kurs raczej spadł i wielu
przedsiębiorców zaczęło na tym tracić. Przedsiębiorcy próbowali rekompensować straty pozywając banki.
Spory prowadził także bank ING,
a jego pełnomocnikiem był Józef
Palinka. — Cała sztuka polegała na
dobrym prowadzeniu sprawy. W takich sytuacjach trzeba tak dobrać
argumenty i przeprowadzić wywód,
aby wnioski były jasne. Nie chodziło
o operowanie fachową terminologią
i odwoływaniu się do teorii opcji. To
mogłoby to jeszcze bardziej oddalić
zasadniczy przedmiot sprawy. Poszedłem więc w kierunku strategii, którą można by streścić w kolokwialnym
powiedzeniu „jaki jest koń każdy widzi” oraz że każdy człowiek powinien
zdawać sobie sprawę z wahań kursów
walut – opowiada adwokat.
Taka strategia przyniosła sukces,
bo ING wygrał wszystkie sprawy.
Jednak ten spór daje do myślenia o co
najmniej dwóch sprawach.
Po pierwsze, ING zaangażował do
tej sprawy Józefa Palinkę, bo kiedyś
już z nim w sądzie… przegrał. Lider
DZP reprezentował przeciwnika procesowego w innej sprawie. Doceniono
kunszt prawniczy mimo porażki.
Sprawa ING pokazuje też, na czym
tak naprawdę polega ów kunszt. Bo
przecież dla prawnika ważna jest
taka synteza faktów i okoliczności,
by dowieść swoich racji.

Prezes
z batutą

Piotr Czarnecki,
prezes zarządu
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Organizacja na wzór orkiestry
Muzyka ma piękne cechy, wspólne
z biznesem. To proces nastawiony
na grę zespołową, z silną rolą przywódczą. Jest tu miejsce na twórczość
i odtwórczość. Gdybyśmy tylko mogli
wykonywać swoją pracę, tak jak orkiestra czy chór, mielibyśmy do czynienia z czystą harmonią.
Te analogie są dla mnie, melomana i biznesmana, ogromnie ważne.
Wszystkie prawa doskonałej organizacji tłumaczę właśnie na podstawie muzyki. Ten schemat nazwałem
nowym paradygmatem muzycznym.

Trening czyni mistrza
W orkiestrze kluczowe jest zgranie,
ale też indywidualny profesjonalizm muzyka. Trening i pasja są nie
do przecenienia, wiek np. nie ma tu
nic do rzeczy.

Lodołamacz
Józef Bodziony, prezes
zarządu Grupy INTROL
Zaczynał Pan w 1990 roku, praktycznie bez kapitału?
Dziś Introl to grupa 15 spółek notowanych na GPW. Niewątpliwie w biznesie udało mi się wiele osiągnąć.
Wierzy Pan, że każda firma ma misję
społeczną do spełnienia?
Tak. Ja wspieram niepełnosprawnych tworząc dla nich miejsca pracy.

Prawdziwy profesjonalista ma zawodników perkusyjnych. Sama gra
pokorę i wie, że nic nie przychodzi jest niby prosta. Ale po podziale na
łatwo. Np. Ignacy Paderewski miał pięćdziesiąt partytur przestaje być
trudności z mechaniką palców. Nie taka oczywista. Nagle ktoś uderza nie
posiadał jej naturalnie, musiał ją wy- w tym miejscu. Jeszcze raz. I jeszcze.
ćwiczyć. Ponieważ podróże trwały A sąsiedzi patrzą. W końcu jest już
wtedy długo, woził ze sobą manuał równo w sekcji, więc zaczynamy całą
i ćwiczył. Mówił tak: „Jeśli nie ćwiczę orkiestrą. Nagle dyrygent przerywa:
jeden dzień – to słyszę ja, jeśli dwa „Czwarty trójkąt nie w tym miejscu!”
dni – słyszy impresariat, a jeśli trzy – I od nowa. W tym ćwiczeniu chodzi
publiczność”. Takie podejście to wła- o realne uświadomienie, że jeden
śnie profesjonalizm.
psuje efekt całości. Orkiestra to pełne
zestrojenie z innymi.

współpracował, bo wkurzył mnie
zawodnik z waltorni, więc z waltorniami nie będę współpracował”.
Osoba, która przychodzi na próbę,
a tym bardziej na koncert, jest profesjonalistą. Mało tego, ma być zawsze
przygotowana. Koncert jest weryfikowany, zero-jedynkowo. Wszystko
ma się zgrać.

Fałszywy trójkąt

Ostatnie lata były dla nas niełatwe.
Byliśmy jako organizacja poddani
niesłychanemu ciśnieniu. Tuż po integracji z trudnym partnerem zostaliśmy wystawieni na sprzedaż.
Ale organizacja pod tym ciśnieniem
nie pękła – ani od strony ludzkiej, ani
od strony biznesowej. Uważam, że spina ją właśnie kultura organizacji. Kultura, która była tworzona przy użyciu
metod wynikających z pasji.

Czy można wypisać się z harmonii?

Prowadziłem kiedyś taki warsztat,
na którym wraz z kadrami przygoto- Są organizacje, w których odczuwam
wywaliśmy pierwszą część symfonii pewien dysonans poznawczy. Byłem
dziecięcej ojca Mozarta. Wybrałem wychowany w kulturze organizacyjakurat tę symfonię, ponieważ jest nej, w której w ogóle się nie dyskutam bardzo duża liczba instrumen- tuje. Przecież nikt nie przychodzi
tów perkusyjnych. Powstał więc do orkiestry, by stwierdzić nagle:
zespół: orkiestrowa sekcja smycz- „Bardzo przepraszam, ale ja dzisiaj
kowa i osoby od nas – pięćdziesięciu nie mogę”. Albo: „Dzisiaj nie będę

Pierwotnie przeniesioną produkcję
do Chin wycofałem i zorganizowałem wszystko w Polsce. Tak powstał
zakład, w którym zatrudnionych jest
250 osób, z czego około 95 procent to
pracownicy niepełnosprawni z poważnym upośledzeniem, duża grupa niewidomych. Taki odsetek osób
niepełnosprawnych pracujących przy
produkcji jest ewenementem na skalę
nie tylko polską, ale i europejską.
To imponujące osiągnięcie. Ale czy
to się opłaca?
Uzyskujemy częściowe pokrycie
zwiększonych kosztów w dotacjach.
Włączyli się również zagraniczni

kontrahenci, duże koncerny europejskie, którzy dowiedziawszy się o ambitnych planach, postanowili nas
wesprzeć organizacyjnie. Dziś zakład
eksportuje praktycznie całą produkcję. Osiągamy dobry wynik finansowy.
Czy Pańskie działania znalazły naśladowców? Czy ten sukces stał się
inspiracją dla innych?
Moim celem było stworzenie i pokazanie środowisku biznesowemu
i decydentom działającego modelu zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Sądzę, że miałem wpływ na kształtowanie rynku pracy. Moja działalność
przynosi mi, oprócz niewątpliwej

Zgrany zespół potrzebuje
dobrych warunków

satysfakcji, także wiele nagród i wyróżnień, m. in. w Konkursie Lodołamacze, gdzie dwukrotnie zajęliśmy
pierwsze miejsce.
Jest Pan też fanem rekinów.
Dla mnie odskocznią od pracy jest
świat podwodny. Nurkowanie z tymi
niesamowitymi stworzeniami zapewnia niezapomniane przeżycia.
Z każdej wyprawy przywożę kilka
tysięcy zdjęć. Wybieramy najlepsze
i co roku wydaję z nich kalendarz dla
przyjaciół i znajomych.
Rozmawiał Marek Świątkowski, partner
w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć DZP
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Więcej
niż praca
Czy pasja pomaga w biznesie?
Kolekcja stulecia – Marilyn Monroe
we Wrocławiu

prace fotograficzne publikuję głównie w internecie. Miałam też dwie
wystawy i kilka pokazów.

Dlaczego właśnie Marilyn?
Andrzej Baworowski: Już na początku 2014 roku powstała koncepcja
utworzenia ekspozycji, która mogłaby
przyciągnąć jeszcze więcej ludzi z różnych stron świata. A warto wiedzieć,
że już wtedy kompleks Hali Stulecia co
roku odwiedzało ponad 700 000 gości.
Zatem poprzeczka zawieszona była
wysoko. Pomysłów było wiele. Jednak
jeden przebijał wszystkie pozostałe –
Marilyn Monroe, czyli niekwestionowana ikona popkultury. Tak zaczyna
się nasza historia z Marilyn…

Dzięki Twojemu zamiłowaniu do
sztuki udało się uruchomić nowy
kierunek studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
To roczne studia podyplomowe
Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki.
Kształcą marszandów, ale też specjalistów bankowości inwestycyjnej,
edukują prywatnych kolekcjonerów.

To jakim cudem MM trafiła do
Wrocławia?
W tym samym roku w Warszawie
odbyła się aukcja zbiorów Archiwów
Państwowych, w których to znajdowała się też kolekcja kilku tysięcy zdjęć
wybitnego amerykańskiego fotografa
Miltona Henry`ego Greene’a. A wśród
tych fotografii było ok. 700 ujęć amerykańskiej gwiazdy. I tak, za 6,4 mln zł,
zdjęcia MM zakupiło Miasto Wrocław.
Ot tak?
Po latach nie ma już sensu opowiadać jakim problemem okazało się nabywanie czegokolwiek
na aukcji przez spółkę z o. o. jednostki samorządu terytorialnego
podlegającej ustawie o finansach
publicznych. Nie sposób za to nie
wspomnieć o konieczności prześledzenia dokumentów związanych
z dziedziczeniem po zmarłym M. H.
Greene. Nie mniej ważnym elementem była próba ustalenia: czy, kto,
kiedy i komu sprzedał bądź przekazał prawa autorskie do kolekcji.

A jaki jest finał historii z MM?
Andrzej Baworowski: Kolekcja
fotografii Greene`a jest wystawiana na wystawach czasowych, obecnie bowiem nie ma możliwości
zorganizowania ekspozycji stałej.
Na dotychczasowych pokazach odwiedziło ją ponad 50 000 widzów.
Zanim stworzymy stałą ekspozycję już dziś możemy cieszyć się, że
we Wrocławiu zachowana została
część artystycznej spuścizny wybitnego artysty.
Andrzej Baworowski, prezes zarządu
WP Hala Ludowa Sp. z o.o.,
Aleksandra Auleytner, partner
i szef Praktyki IP&TMT DZP

Połowa mojego kalendarza to praca,
druga połowa to pasje
Czy nie za dużo serwujesz sobie
stresu na raz? Według statystyk
narciarstwo jest jednym z najbardziej kontuzjogennych sportów,
w pilotażu mamy ciągłe przeciążenia, a przy nurkowaniu można nabawić się choroby dekompresyjnej…

Olu, a jak Ty to wspominasz?
Aleksandra Auleytner: Faktycznie, zapanował wtedy nastrój hollywoodzko-sensacyjny. W naszym
pokoju wszędzie wisiały kopie zdjęć
Marilyn, każde miało swoją historię.
A my – jak detektywi – odtwarzaliśmy ciąg wszystkich umów, od przejścia z rąk fotografa Miltona Greene’a,
aż po akt zakupu fotografii przez naszego Klienta. W efekcie cała ta imponująca kolekcja może być teraz
prezentowana w Hali Stulecia.
Sama też namiętnie fotografujesz.
To zadanie musiało być dla Ciebie
fascynujące.
Tak, od najmłodszych lat interesuję
się historią sztuki, w tym fotografią.
W kancelarii zajmuję się również tematami związanymi ze sztuką. Czyli sztuka to moja pasja i praca. Swoje

Oczywiście… W 2003 roku zszedłeś
na głębokość 194 metrów w jaskini Boesmansgat w RPA, co było
rekordem. Sześć lat potem był rekord w najdłuższym nurkowaniu
jaskiniowym – w jaskiniach Dos
Ojos w 2009 roku przepłynąłeś
17 kilometrów.
Nurkuję od ponad 30 lat i myślę,
że na początku chyba coś takiego
rzeczywiście było, taka nieprawdopodobna fascynacja głębinami, rekordami. Związanie całego swojego
życia z wodą. Zresztą pierwszych
parę lat życia zawodowego tak się
Fot. K rz ysztof Star nawsk i z arch. pr y w. L . Czar neck i

I w tym miejscu pojawia się DZP…
Tak. Zespół Aleksandry Auleytner
stanął przed nie lada wyzwaniem.
Po żmudnym i nadającym się na
scenariusz filmu sensacyjnego tropieniu śladów udało się ustalić dużą
część faktów.

Marilyn Monroe z kolekcji Hali Stulecia we Wrocławiu. Fot. M. H. Greene

Leszek Czarnecki: Sporty ekstremalne to była właśnie odpowiedź na
stres. Jest to metoda na zarządzanie
nim, resetowanie głowy. Bardzo wiele
osób rozwiązuje problem stresu alkoholem, narkotykami, jakimiś przelotnymi związkami. Nigdy nic dobrego
z tego nie wychodzi.
Nurkowałeś u wybrzeży Meksyku,
w jeziorze Bajkał, w Bikini…
Chodzi o atol…

ułożyło, że pracowałem pod wodą
jako zawodowy nurek. I to wyłącznie z zamiłowania.
Co na to żona?
Z nurkowaniem ekstremalnym
musiałem zwolnić. Nadal nurkuję
w jaskiniach, ale po ostatnim rekordzie obiecałem żonie, że już nie będę
tak głęboko i ryzykownie nurkował.
Od dziesięciu lat nie latam – po wypadku jaki miałem, nie ma szans

przejść badań lekarskich. Ale bardzo
mi tego brakuje. Powoli więc ta lista
sportów ekstremalnych się wykrusza. Nadal jednak dość namiętnie trenuję triatlon: biegam, pływam, jeżdżę
na rowerze. Jedno po drugim. Mam
z tego po prostu dużą przyjemność.
Instruktor narciarski, pilot, nurek
wyczynowy, wreszcie i kariera naukowa. Zacząłeś też ekstremalnie
czytać.
Strasznie dużo czytam. Jest taka
powszechna mądrość, którą każdy
kiedyś słyszał, że najwięcej się uczysz,
gdy piszesz ściągę przed egzaminem.
Dokładnie tak samo jest z książką.
Lubię pisać i lubię uczyć. Kilka książek już napisałem, kolejna jest w trakcie przygotowania. I to jest takie moje
hobby dla uniwersytetu trzeciego
wieku. Skoro starszy pan może zejść
w jaskini pod wodę na dwieście metrów, to może też napisać książkę. Jest
to dla mnie czysta przyjemność. Zanim zacznę pisać, w głowie buduję
szkielet książki. Zanim do niej usiądę praktycznie mam ją całą w głowie.
Twoje książki zahaczają o psychologię, o biologię, o socjologię…
Właśnie, o dziedziny, o których na
początku generalnie nie mam zbyt
wielkiego pojęcia. W związku z tym,
do napisania jednej książki muszę
przeczytać trzydzieści, czterdzieści
innych, a także kilkadziesiąt artykułów. To jest absolutnie odstresowujące.
Ja swoje pierwsze studia na politechnice wybrałem z powodu tradycji rodzinnych, bo wszyscy w rodzinie byli bądź są inżynierami. Pewnie bym został na tej uczelni i został
zawodowym naukowcem gdyby nie
to, że te studia inżynierskie niespecjalnie mnie pociągały. Pasji w tym

nie było w ogóle. Natomiast rzeczywiście lubię uczyć.
Dla wielu prezesów najbardziej ekstremalnym sportem bywa rodzina.
Z upływem czasu zajmuję się nią
coraz bardziej i coraz bardziej się cieszę. To jest chyba przejaw dojrzałości.
Coraz częściej doceniam tradycyjne wartości i rzeczywiście – dzieci,
żona – to zaczyna być pasją. I daje
wielkie emocje!
Leszek Czarnecki – przedsiębiorca,
twórca takich firm jak Europejski
Fundusz Leasingowy S.A.,TU Europa S.A.,
GETIN HOLDING S.A., LC CORP S.A.,
Getin Noble Bank S.A. czy Idea Bank S.A.
Rozmawiał Andrzej Foltyn, partner
i szef Praktyki Rynków Kapitałowych
i Instytucji Finansowych DZP

Dywidenda
czy dywidenda emocjonalna?
Jak się buduje kolekcję?
Artur Nowak: W mojej rodzinie są
kolekcjonerzy sztuki. Wiele lat temu,
podarowali mi i mojej żonie obraz
polskiego postimpresjonisty, Zenona
Kononowicza, jako prezent ślubny.
I tak to się zaczęło. Amatorscy kolekcjonerzy sztuki, do których i ja się
zaliczam, mają zwykle podobne początki. Borykają się z wielkim rozrzutem gatunków, prac i nazwisk.
Naturalnie, dopiero po upływie jakiegoś czasu, reforma kolekcji staje
się nieuchronna.
Co jakiś czas DZP organizuje Spotkania ze sztuką.
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Czy inwestowanie w sztukę się
zwraca?
Zwrot ze sztuki, zwłaszcza tej
współczesnej, jest trudny i wymaga bardzo długiego horyzontu czasowego. Motywacje inwestycyjne są
na samym końcu, albo wcale ich nie
ma. Obraz przede wszystkim musi
się podobać, bo patrzymy na niego
codziennie. Marszandzi używają pojęcia dywidendy emocjonalnej – gdy
trzeba dużo zainwestować w obraz,
to nieodzownie musimy się właśnie
taką dywidendą cieszyć. Trzeba to zaakceptować, a ewentualne zyski traktować jako przyjemny bonus.
Artur Nowak,
partner współzarządzający
Praktyką Podatkową DZP

Lokomotywa dla umysłu
Pana pasja ma charakter misyjny?
Piotr Gerber: Nie powiedziałbym,
że misyjny. Po prostu uważam, że
nie ja jestem najważniejszy. Zdecydowanie bardziej powinno się uczyć od
tych, którzy byli przed nami, którzy
coś stworzyli, pokazali, jak rozwiązać ważny problem. Wychodzę właśnie z takiego założenia.
W 1999 roku prowadził Pan nawet
kampanię ratowania rzeźni?
Tak, chciałem uratować budynek
wielkiej rzeźni we Wrocławiu. Był to
przepiękny zespół budynków w centrum miasta, zaprojektowany przez
najzdolniejszych niemieckich architektów z przełomu dziewiętnastego
i dwudziestego wieku. Na koniec
usłyszałem od jednego z polityków:
„Po co się pan za to bierze, przecież
nikt nie chce oglądać miejsca, gdzie
się katowało zwierzęta”.
Przekształcenie starego obiektu
przemysłowego w nowoczesny –

turystyczny – wymaga wyobraźni
poza schematami.
Może dlatego tak mało dba się
o obiekty o takim charakterze. Ratuje się głównie pałace, a nie te obiekty,
które przyczyniły się do zarobienia
pieniędzy na ich budowę. Potem powstaje taka luka w łańcuchu przyczynowo-skutkowym. Jak w Egipcie,
stoją wielkie piramidy, ale niewiele
osób wie skąd się one wzięły
Tak powstało muzeum kolejnictwa?
Zupełnie wariacki pomysł pojawił się w 2004 roku. Przejąłem od
samorządu wielką lokomotywownię, która była przeznaczona do rozbiórki. Oczywiście liczyłem na to, że
uda się zrobić wokół przedsięwzięcia
całą koalicję i znaleźć jakieś publiczne pieniądze. Jednak dla tych, którzy
je przyznają, temat był chyba za mało
interesujący. No i od tego 2004 roku,
absolutnie za własne środki, z tej ruiny zrobiliśmy Muzeum Kolejnictwa,
które jest w tej chwili chyba największe w Polsce.
A przy okazji dbania o muzeum
rewitalizuje się także lokalna
społeczność.
Staramy się. Maszynistów powyciągaliśmy sprzed telewizora. Okolice
Jaworzyny są pełne problemów społecznych, dlatego o dzieci trzeba dbać
szczególnie. Co roku organizujemy
taki fantastyczny obóz „Miasto dzieci”.
Uczymy je dorosłego życia. Przez dwa
tygodnie dostają skierowanie do pracy. Za pracę dostają specjalną walutę,
która jest do ich dyspozycji. Organizujemy „Miasto” już od dziesięciu lat, to
kawał czasu. Niektóre dzieciaki udało
się nam poukładać i dziś – pomimo
ogromnych problemów w rodzinnych
domach – wyrośli na naprawdę wspaniałych młodych ludzi.
Kolejnym projektem była walcownia, która stała się Muzeum Hutnictwa Cynku. Skąd cynk?
Bo to cynk spowodował rozwój
górnictwa i potęgi Górnego Śląska,
a nie węgiel, o czym wie nawet niewielu spośród Ślązaków. Cynk był
ogromnie poszukiwanym materiałem, a węgiel był tylko potrzebny, aby
go wytapiać. Pełnimy więc funkcję
edukacyjną, choć tak naprawdę muzeum jest głównie formą ochrony
dwóch fantastycznych budynków.
Z jednej strony pociągi, z drugiej
cynk, z trzeciej motocykle. Podejrzewam, że te punkty łączą się w jakąś
większą figurę?
Chciałbym, aby wszystkie główne dziedziny przemysłowe budujące
Fot. arch. pr y w. T. Wesołowsk i

To nasza płaszczyzna spotkań pomiędzy prawnikami a ludźmi biznesu, którzy budują kolekcje, interesują
się rynkiem lub po prostu lubią sztukę. Spotykaliśmy się m.in. w Muzeum
Narodowym, MSN, którego jesteśmy
partnerem prawnym, czy Spectra Art
Space Jerzego i Anny Staraków. Mamy
tam możliwość przejścia z tematów
biznesowych na pozazawodowe – a to
rzecz w naszych kontaktach nieoceniona. Usłyszałem już sporo ciekawych opowieści kolekcjonerskich, ale
mogłem też się podzielić swoimi przygodami ze sztuką.

Śląsk miały swoje reprezentacje. Dlatego cynk, dlatego kolej – która ten
Śląsk zbudowała. Do tego także dochodzą porcelana i przemysł spożywczy.
Kiedyś śląska porcelana była znana na
całym świecie. Dlatego wykupiliśmy
rozpadającą się fabrykę w Tułowicach
koło Opola. Kolejne będzie Muzeum
Techniki Rolniczej.

Pana pierwszą pasją było żeglarstwo.
Zdecydowanie żeglarstwo. Zafascynowałem się nim jeszcze w okresie studiów. Jednak dopiero po latach
gdy ubyło mi trochę obowiązków
biznesowych mogłem pozwolić sobie na przejście z żeglarstwa śródlądowego na oceaniczne. A to wymaga
zdecydowanie więcej czasu. Jest też
doświadczeniem zupełnie innego formatu.

To ambitny duży projekt, w który
angażuje Pan mnóstwo sił i środków. Czy traktuje go Pan jak biznes? Pamiętny rejs w otchłań to…
Kiedyś poprosiłem mojego kolegę
Żeglowanie na Grenlandię. Teraz
o pomoc. W pewnym momencie on mi koncentruję się na żeglarstwie regapowiedział: „Słuchaj, przecież ty mu- towym. W 2014 roku jako załogant
sisz tutaj odnaleźć jakąś rentowność, „Selmy” uczestniczyłem w słynnych
jakieś stopy zwrotu”. I ja się z nim regatach Sydney-Hobart. Tego się nie
zgadzam. Ale nie zawsze się udaje. da opowiedzieć, to trzeba przeżyć.
W Jaworzynie się udało. Teraz moim
zadaniem jest zadziałać tak,
aby reszta stała się samodzielna, nawet jeśli mnie
by zabrakło. Żeby te inicjatywy przetrwały, żyły dalej.
Takie miejsca, gdzie możemy mieć wielorakie doznania: estetyczne, techniczne,
te związane z tradycją i poczuciem przynależności.
W których przede wszystkim trenujemy siebie, naszą
świadomość, inteligencję,
pamięć. Wydaje mi się to
ważne, zwłaszcza że dzisiaj te kwestie nam umykają, gdy jesteśmy pod ciągłą
presją przemysłu, który
nas zmusza do tego, żeby
biegać, ćwiczyć, pływać,
skakać itd. Powinniśmy
więc trochę energii przeznaczyć też na nasz umysł.
Bo bez niego to wszystko,
cała reszta, nie ma żadnego sensu. Taką rolę wyznaczam tym obiektom. I tak
je tworzę.

jest około trzy razy więcej niż miejsc.
Gdy nakręciłem się na rajd, zgłosiłem Jaguara XK140 Roadstera, który
ogromnie nadawał się na tę imprezę.
We Włoszech jest ciepło, a w tym modelu jest wszystko odkryte.
Co jest lepsze: podziwiać eksponaty czy się nimi prawdziwie cieszyć,
jeżdżąc nimi?
Najpierw je kolekcjonowałem, ale
szybko stwierdziłem, że największą
przyjemność daje mi prowadzenie
tych samochodów z duszą.
Przygotowania do rajdów automobili zapewne pochłaniają mnóstwo
czasu…
Do rajdu Pekin-Paryż samochód
trzeba było przebudować. Zajęło to

Piotr Gerber, prezes Fundacji
Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska,
wieloletni członek rad nadzorczych spółek z Grupy EMC,
ekspert w zarząd zaniu
w służbie zdrowia
Rozmawiała
Magdalena Skowrońska,
partner w Praktyce Rynków
Kapitałowych i Instytucji
Finansowych DZP

Siła wiatru
i konie mechaniczne
Tadeusz Wesołowski: Oczywiście są
biznesmeni, którzy osiągają super
sukcesy i są głównie skupieni na pracy. Słyszałem, że jeden z nich powiedział, że jego marzeniem jest właśnie
tak zakończyć życie – siedząc w swoim ogromnym wieżowcu, kierując,
pomnażając, wygrywając. Moja filozofia jest trochę inna.
Czy to jeżdżenie po bezdrożach
biznesu w poszukiwaniu błękitnego oceanu?
Raczej uczestnictwo w wielu ciekawych przedsięwzięciach, wymyślonych przez ludzi, którym mógłbym
pomóc w rozwoju ich biznesu. Oczywiście dobrze, jeśli przy okazji jako
akcjonariusz czy udziałowiec zarabiam pieniądze. Dzięki temu mam
więcej czasu na ciekawsze rzeczy niż
stricte praca.

T ymek Borowski, Portret rodziny Nowaków, 2013

A co z samochodami, to chyba też
Pańska wielka namiętność? W końcu jako pierwszy Polak ukończył Pan
rajd Mille Miglia.
To najwspanialszy rajd samochodów zabytkowych na świecie. W tej
chwili ściga się w nim ponad czterysta pojazdów. Do udziału dopuszczone są tylko te samochody, które
brały udział w oryginalnym rajdzie.
Tym, który odbywał się w latach
1927-57 i został przerwany z powodu dwóch śmiertelnych wypadków.
Ruszamy z Brescii, przejeżdżamy
przez Rzym i wracamy do Brescii. To
łącznie około 1000 mil, czyli właśnie
Mille Miglia.
Udało się Panu wystartować w rajdzie dwa razy. To kwestia posiadania odpowiedniego samochodu
czy stylu?
Startowałem w 2010 i 2015 roku.
Kwalifikacja do konkursu to prawdziwy konkurs piękności. Chętnych

trzy lata. Jak się prowadzi firmę, to
przerwy w pracy są możliwe, ale rzędu tygodnia, dwóch…
Ale nie można prowadzić jednocześnie samochodu w rajdach i biznesowego okrętu flagowego…
Próbuję… obecnie moja praca polega na inwestowaniu w inne spółki. Obejmowanie pozycji w radach
nadzorczych daje mi to, że z jednej
strony mam cały czas kontakt z biznesem, a z drugiej nie jest to bieżące
zarządzanie. Pozwala na więcej. Zawsze można zjechać z utartej drogi,
by odkryć coś nowego. To moja dewiza, i w pasji, i w biznesie.

Tadeusz Wesołowski, założyciel firmy
Pros per S.A., która po połączeniu
z Torfarm S.A. od 2009 roku wchodzi
w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A.
Wywiad przeprowadził Andrzej Foltyn
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Wszyscy powinniśmy troszczyć się o przyszłość,
bo w niej spędzimy resztę życia.
C h a r l e s Ke t t e r i n g

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej gazety.
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