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Jakimi cechami powinien się wyróżniać 
najlepszy menedżer, najlepszy na czas kry-
zysu? Powinien być odważny, by nie ulegał 
ogólnej panice i stawiał czoła przeciwno-
ściom. Rzeczowy, by podejmował szybkie 
i konkretne decyzje w najtrudniejszych 
momentach. Odporny i zdystansowany 
w sytuacjach na pograniczu paniki oraz 
szybko reagujący w chwilach mogących 
oddziaływać destrukcyjnie i powodować 
w zespole momenty zwątpienia i bezrad-
ności. Charyzmatyczny, by pociągnąć za 
sobą ludzi. Lider musi wskazać drogę nie 
tylko i wyłącznie do sukcesu, lecz także do 
utrzymania się na powierzchni i przetrwa-
nia zawirowań rynkowych. 

Należy jednak pamiętać, że szef fi rmy 
nie jest zdany tylko i wyłącznie na siebie. 
Jego sukces zależy także od tego, jakich 
ludzi zaangażuje w zarządzanie organiza-
cją. To dzięki ich wiedzy i umiejętnościom 
będzie mógł lepiej radzić sobie z codzien-
nymi wyzwaniami. Dlatego nie należy za-
pominać, że sukces naszych TOP 20 to 
nie tylko ich indywidualne cechy przy-
wódcze, ale i umiejętność doboru najbliż-
szych współpracowników i zdolność dele-
gowania zadań. 

NUMER 1
Wszyscy wymienieni przez nas mene-
dżerowie to znani i doceniani na rynku 
szefowie firm, ale jedna osoba wymaga 
szczególnego wyróżnienia, bo otrzymała 
najwięcej głosów. To prezes KGHM Her-
bert Wirth. Doceniono jego sukcesy w kie-
rowaniu spółką, która weszła do grona 
fi rm globalnych. Ostatnie zakupy na ryn-
ku kanadyjskim, a także zapowiedź kolej-
nych inwestycji w Afryce i obu Amerykach 
umacniają pozycję KGHM na rynkach świa-
towych. I właśnie przede wszystkim budo-
wanie silnej pozycji i wizjonerstwo zostały 
docenione przez ankietowanych mene-
dżerów. To przywódca, który chce więcej 
i w dodatku wie, jak to osiągnąć. 

Na liście największą grupę stanowią 
reprezentanci rynku fi nansowego, z cze-
go aż pięć osób prezesi banków. Kolejną 
grupę branżową tworzą szefowie fi rm te-
lekomunikacyjnych, bo jest ich trzech na 
liście TOP 20. 

RYNEK FINANSOWY
Rynek finansowy jest nieustannie nara-
żony na negatywne opinie klientów i in-
westorów fi rm ratingowych oraz bardzo 
wrażliwy, dlatego podmioty wymagają za-
rządzania nie tylko ostrożnego, ale także 
konsekwentnego. 

Nad stabilnością i rozwojem czołowe-
go polskiego banku czuwa Zbigniew Jagieł-
ło. Z rynkiem fi nansowym zawodowo jest 
związany od 1995 roku. Karierę rozpoczy-
nał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzy-
stwie Funduszy Inwestycyjnych SA, kieru-
jąc biurem regionalnym we Wrocławiu. Dziś 
z powodzeniem zarządza PKO BP. 

Cezary Stypułkowski, doktor nauk 
prawnych, przez 13 lat był szefem Banku 
Handlowego, następnie zarządzał PZU, by 
ponownie wrócić do bankowości – na sta-
nowisko prezesa najbardziej nowoczesne-
go banku, jakim jest BRE Bank.

Od 2003 roku Sławomir Sikora zarzą-
dza Bankiem Handlowym (Citi Handlowy), 
a od 2005 roku odpowiada za całość ope-
racji Citigroup w Polsce. 

O ile w przypadku banków mamy aż 
pięciu przedstawicieli, o tyle rynek ubez-
pieczeniowy reprezentuje wyłącznie An-
drzej Klesyk, prezes największego polskie-
go ubezpieczyciela i jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich marek – PZU.

USŁUGI
Transport w naszym kraju to dość kontro-
wersyjny i wzbudzający duże emocje te-
mat, chociaż – jak można było usłyszeć 
w wielu wypowiedziach – goście, którzy 
przyjechali na EURO 2012, wcale nie na-
rzekali ani na jakość polskich dróg, ani pol-
skich kolei. 

Tym bardziej na uwagę zasługuje Ar-
tur Radwan, prezes Kolei Mazowieckich, 
zajmujący to stanowisko od stycznia 2010 
roku. Koleje Mazowieckie, które powstały 
w 2005 roku, są dziś dowodem, że usamo-
rządowienie kolejowych przewozów pasa-
żerskich można przekuć w sukces, szcze-
gólnie że są dzisiaj drugim pod względem 
liczby pasażerów przewoźnikiem kolejo-
wym w Polsce i liderem w zakresie nowo-
czesnego taboru. 

Na naszej liście są też przedstawiciele 
branży IT, m.in. dr Marek Cywiński zarzą-
dzający Kapsch Telematic Services od 2010 
roku – nie tylko doświadczony menedżer, 
ale i naukowiec, długoletni wykładowca 
Politechniki Śląskiej, autor 25 publikacji 
naukowych w periodykach polskich i za-
granicznych, promotor ponad 20 prac dy-
plomowych. 

Warto zwrócić uwagę na Krzyszto-
fa Bobrowskiego, prezesa zarządu CEO 
OSG Records Management Group, z którą 
jest związany od 2001 roku. OSG jest mię-
dzynarodowym przedsiębiorstwem zaj-
mującym się outsourcingiem w zakresie 
zarządzania i archiwizacji dokumentów 
zarówno w postaci papierowej, jak i elek-
tronicznej. Co ciekawe, wśród fi rm korzy-
stających z usług OSG jest m.in. Sbierbank, 
jeden z największych banków w Federacji 
Rosyjskiej. 

SIECI KOMÓRKOWE
Telekomunikacja to branża, której nie 
straszny jest kryzys, dlatego nie powinno 
dziwić, że nasi ankietowani wskazali aż 
trzech jej przedstawicieli. 

Maciej Witucki sześć lat temu został 
prezesem i jednocześnie szefem Gru-
py TP, w skład której wchodzą 23 spółki. 
To jedna z najprężniej działających 
firm w trudnej dla siebie sytuacji, 
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Odwaga, 
odporność, 
charyzma, 
dystans 
– te cechy 
musi mieć 
menedżer, 
by odnieść 
sukces.

TOP 20 to nie ranking, to lista 
menedżerów najlepszych z najlepszych, 
odpornych na trudne sytuacje, 
gotowych do podejmowania wyzwań 
w niekomfortowych warunkach, 
jakimi zaskakuje nas gospodarka.
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stają w swoje ręce produkt, który mogą 
rozwijać, kształtować, rozbudowywać. Ich 
działania są oceniane na podstawie osią-
gniętych wyników finansowych, wielko-
ści zdobytego rynku, oceny zadowolenia 
klientów, pokonania konkurencji, zwięk-
szenia obszaru działania itd.

Zastanawiająca jest też uniwersalność 
menedżerów, to, czy są w stanie zarządzać 
fi rmami niezależnie od branży, a także to, 
na ile ich umiejętności są elastyczne. Czy 
zmiana branży jest po prostu zmianą fi r-
my, czy jednak wymaga doświadczenia 
z danego rynku. Przykład Macieja Wituc-
kiego, który z bankowości przeszedł do 
telekomunikacji, pokazuje, że sukces jest 
możliwy. 

Jedyne, co w rankingu może dziwić, 
to brak kobiet. Mimo że kilka pojawiło się 
w poszczególnych wskazaniach od ankie-
towanych, to okazuje się, że nie są na tyle 
doceniane, by pokonać męską część pre-
zesów i znaleźć się w ścisłej czołówce TOP 
20. My jednak o sukcesach menedżerek 
nie zapominamy i będziemy o nich pisać 
w sierpniowym dodatku. 

METODOLOGIA
Lista TOP 20 najlepsi menedżerowie na 
czas kryzysu powstała na podstawie son-
dażu przeprowadzonego na przełomie 
maja i czerwca bieżącego roku. Głosowa-

li w nim doświadczeni menedżerowie, 
obserwatorzy rynku z różnych branż. 
Wszystkie wskazania zostały policzone i na 
podstawie sumy zebranych głosów wyłoni-
liśmy listę 20 najlepszych – zdaniem ankie-
towanych – speców od zarządzania fi rmą 
w trudnych czasach. Nie rankingowaliśmy 
ich. Lista jest ułożona alfabetycznie.

GŁOSOWALI
Andrzej Arendarski (KIG), Jolanta Augu-
styniak (OSG), Arkadiusz Bińczyk (Am Art–
–Media), Wojciech Borowski (Euro RSCG), 
dr Krzysztof Borowski (SGH), Igor Chalu-
pec (ICENTIS Corporate Solutions), To-
masz Czechowicz (MCI Capital), Jarosław 
Dąbrowski (Dąbrowski Finance), Anna 
Garwolińska (Glaubicz Garwolińska Con-
sultants), Mirosław Godlewski (Netia), Iwo-
na Kossmann, Łukasz Kwiecień (TFI PZU), 
Daniel Lewczuk (Executive Network), Ewa 
Małyszko (Bankowy PTE), Paweł Miller (Bo-
ryszew), Adam Mokrysz (Mokate), Adam 
Niewiński (Xelion), Agnieszka Nogajczyk–
–Simeonow (PTE Allianz), Krzysztof Przy-
był (Teraz Polska), Grzegorz Rawicz–Mań-
kowski (Qumak Sekom), Wojciech Rutkow-
ski (CDM Pekao), Mariusz Sadłocha (DM BZ 
WBK), Jacek Szwajcowski (Pelion Health-
care Group), Maciej Witucki (Telekomuni-
kacja Polska), Jarosław Zagórowski ( JSW). 

Rita Schultz

bo wciąż atakowana przez konkurentów, 
ale dzielnie walcząca nie tylko o nowych  
klientów, ale i o odzyskanie tych wcześniej 
utraconych. 

Miroslav Rakowski w styczniu 2011 roku 
podjął się szefowania T–Mobile. Korzysta-
jąc ze swoich doświadczeń z Grupą Deut-
sche Telekom, w której pracował od 2002 
roku, zamierza skutecznie przenosić swo-
je dotychczasowe doświadczenia na pol-
ski grunt. 

Od maja 2009 prezesem Playa jest 
Jørgen Bang–Jensen. Play to najmłodszy na 
naszym rynku operator komórkowy w Pol-
sce i konsekwentnie zdobywający rynek 
dzięki prokonsumenckiej strategii działa-
nia. W 1993 roku, kiedy technologia GSM 
była używana zaledwie przez kilka tysięcy 
użytkowników na świecie, Jørgen Bang–Jen-
sen stał się jednym z pionierów globalne-
go rozwoju telefonii mobilnej, podejmując 
wyzwanie stworzenia operatora Tele Dan-
mark Mobil. Jako prezes Tele Danmark Mo-
bil sprawił, że fi rma ta stała się efektywnym 
i konkurencyjnym operatorem. 

Wszyscy z TOP 20 zasługują na gratu-
lacje, że nie tylko sprawnie nadzorują fi r-
my, ale także są doceniani przez innych 
szefów spółek. Co ważne, należy pamię-
tać, że wskazani menedżerowie to ludzie 
wynajęci do zarządzania przedsiębior-
stwami, które nie są ich własnością. Do-

Przywództwo to konieczność 
niewiarygodnej elastyczności 

w dostosowaniu się do otoczenia.

Teoretycy organizacji na długo przed ostatnim kryzysem fi nansowym, analizując zmieniające się gwałtownie otoczenie 
fi rm, stwierdzali jednoznacznie, że przywódca współczesnej organizacji zmuszony jest do szybkiego dostosowania jej do 
różnorodności i zmienności otoczenia. Dzisiejszy menedżer musi umieć posługiwać się cząstkowymi informacjami płyną-
cymi z różnych źródeł, które pozwolą mu na stworzenie wyobrażenia na temat przyszłości danej branży. 
Przywództwo to konieczność niewiarygodnej elastyczności w dostosowaniu się do otoczenia. O ile informacja z zewnątrz 
może być szczątkowa i niepewna, o tyle precyzyjność i rzetelność wewnętrznej informacji zarządczej stała się warunkiem 
koniecznym odpowiedzialnego zarządzania. Wiedza, rozumiana nie tylko jako kapitał intelektualny, ludzie o wysokich 
kompetencjach zdolni do innowacji oraz szybka do pozyskania i precyzyjna informacja opisująca każdy proces zachodzący 
w całej organizacji to podstawowe warunki sukcesu. 
Bieżące, stałe monitorowanie poszczególnych wskaźników – istotnych z punktu widzenia organizacji – pozwala nie tylko 
stwierdzić pojawienie się niepożądanych odchyleń, ale może również automatycznie uruchamiać procedurę ich eliminacji. 
Kolejnym warunkiem jest elastyczność organizacji. Musi ona być zapewniona na wszystkich jej płaszczyznach – od fi nan-
sowej, przez operacyjną, aż po obszar zarządzania kapitałem ludzkim. Na płaszczyźnie fi nansowej to głównie ścisły, scen-
tralizowany kontroling kosztów oraz skuteczne i precyzyjne zarządzanie rezerwami. Elastyczna płaszczyzna operacyjna to 
przede wszystkim konfi gurowalne, zapewniające możliwość szybkiego wdrożenia zmian systemy, technologie i procedury. 
W zarządzaniu kadrami natomiast to elastyczna struktura organizacyjna pozwalająca na horyzontalne i skuteczne organizo-
wanie procesów. Istotnym elementem jest również dobrze stworzona procedura zarządzania wszystkimi kategoriami ryzyka 
– od fi nansowego przez operacyjne, biznesowe, kapitałowe, aż po ryzyka specyfi czne dla danej branży. Skuteczny menedżer 
w niepewnych czasach to odważny i charyzmatyczny lider, posiadający precyzyjną wiedzę dotyczącą wszystkich obszarów 
działalności fi rmy, świadomy ryzyka z nich płynącego oraz umiejący podejmować i wdrażać szybkie i skuteczne decyzje.

Agnieszka 
Nogajczyk–Simeonow
– prezes zarządu 
PTE Allianz Polska SA
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zysowi, a nawet na nim zyskać. Podob-
nie jest z liderami – jedni upatrują w tym 
swojej szansy, inni ponoszą klęskę. Naj-
ważniejsze, by na wszystkie zdarzenia 
reagować natychmiast i na bieżąco. Do-
bry przywódca poradzi sobie w kryzysie. 
Miarą naszej wartości jest przecież umie-
jętność dostosowywania się. Trudne cza-
sy dla zarządzających to sprawdzian, 
swoista weryfi kacja na rynku. Nie nale-
ży bać się kryzysu, łatwiej walczyć z jego 
skutkami, gdy go okiełznamy, na począ-
tek w myślach, potem w czynie. 

Jakie wyzwania w najbliższym czasie 
czekają Eneę?
ENEA jest na bardzo ważnym etapie swo-
jego rozwoju. Wybraliśmy wykonawcę 
nowego bloku w Elektrowni Kozienice. 
To pierwszy bardzo istotny element sza-
cowanego na blisko 19 mld zł programu 
inwestycyjnego, jaki chcemy zrealizo-
wać do 2020 roku. Założyliśmy sobie, iż 
około 40 proc. nakładów przeznaczymy 
na inwestycje z zakresu energii konwen-
cjonalnej, w tym budowę nowego blo-
ku węglowego oraz modernizację obec-

nych aktywów wytwórczych. Kolejne 
40 proc. na realizację inwestycji w seg-
mencie dystrybucji, które będą miały 
na celu zwiększenie pokrycia i moderni-
zację istniejącej sieci, dla poprawy efek-
tywności i zmniejszenia strat sieciowych. 
Bardzo mocno stawiamy na ekologię. Do 
2020 roku chcemy przeznaczyć 16 proc. 
nakładów inwestycyjnych na odnawial-
ne źródła energii (OZE) i kogenerację. Na-
sza strategia zakłada wzrost mocy z farm 
wiatrowych do poziomu 250–350 MW 
i z biogazowni do poziomu 40–60 MW do 
roku 2020. Poza inwestycjami przygoto-
wujemy się do pełnego uwolnienia cen 
energii w segmencie odbiorców indywi-
dualnych. Dla nas oznacza to poważną 
zmianę, bo poza ceną zaczniemy konku-
rować jakością usług i obsługi klienta, do-
datkowymi pakietami usług pozaener-
getycznych. Przyszło nam funkcjonować 
w zgoła najciekawszych dla sektora cza-
sach. Z jednej strony ogromne inwestycje 
i odbudowa starych mocy wytwórczych, 
z drugiej nowa jakość na rynku sprzeda-
ży energii i rewolucja na linii koncerny 
energetyczne–klienci. 

Jakie źródła energii są Pana 
zdaniem najlepsze dla Polski? Czy 
propozycje włączenia się w projekt 
energetyki jądrowej, gazu łupkowego 
to korzystne rozwiązanie dla 
bezpieczeństwa energetycznego 
Polski?
Polska zapewni sobie bezpieczeństwo 
energetyczne, dywersyfi kując źródła 
pozyskiwania energii. Nasza energety-
ka w znakomitej większości oparta jest 
na węglu. Gaz łupkowy, atom to źródła, 
które powinny pomóc nam zmienić ten 
układ sił. Jestem przekonany, że nie ma 
innej alternatywy. Energia produkowa-
na z atomu jest bezpieczna i tania, czego 
dowodem jest wykorzystywanie z sukce-
sem tej technologii, chociażby we Fran-
cji. Nie wymyślono jeszcze doskonal-
szego źródła energii. Moc pozyskiwana 
z wiatru, słońca czy wody, choć najczyst-
sza, nie sprawdza się w wielu rejonach 
świata. Polski nie stać, by oprzeć swój 
system energetyczny tylko na źródłach 
odnawialnych. Znakomita część nowych 
mocy wytwórczych energii odnawial-

nej w Europie pochodzi z elektrow-
ni słonecznych. Polska odbiega 
od tych tendencji, najwięcej czy-
stej energii produkujemy w proce-
sie współspalania biomasy i bioga-

zu. Energia odnawialna to dla nas 
źródło jedno z wielu, które wykorzy-

stujemy tak, jak pozwalają nam na to 
warunki geografi czne i klimatyczne. 

Jeśli chcemy mieć energię bezemisyjną 
i konkurencyjną w Europie gospodarkę, 
powinniśmy inwestować w alternatyw-
ne wobec węgla paliwa. 

Rozmawiała: Rita Schultz

Najważniejsze jest zaufanie
Są fi rmy, które potrafi ą oprzeć się kryzysowi, a nawet na nim zyskać. Podobnie jest z liderami: jedni 
upatrują w tym swojej szansy, inni ponoszą klęskę – mówi Maciej Owczarek, prezes zarządu Enei.

Jak Pan ocenia obecną sytuację fi rmy? 
Czy trudno jest zarządzać w czasach, 
gdy wokoło słychać o kryzysie 
gospodarczym?
Firma jest dobrze postrzegana przez ryn-
ki fi nansowe i inwestorów. W ubiegłym 
roku osiągnęliśmy przychody na pozio-
mie prawie 9,7 mld zł, wyższe o 23 proc. 
niż w 2010 roku, i zysk netto 793 mln zł, 
który wzrósł o 24 proc. Dysponując mocą 
3,1 GW i 2,4 mln odbiorców, zajmujemy 
trzecią pozycję na polskim rynku. Jeste-
śmy stabilnym partnerem, który korzy-
ści płynące z tego faktu potrafi  wykorzy-
stywać do własnego rozwoju. Wcześniej 
nie mielibyśmy szansy na zebranie z ryn-
ku 6 mld zł na program rozwoju inwesty-
cji w nowe moce wytwórcze. Dziś, mając 

zaufanie rynku, rozpoczynamy budowę 
jednej z największych w Polsce inwesty-
cji energetycznych – nowego bloku w Ko-
zienicach – rozbudowujemy nasze moce 
z odnawialnych źródeł energii, inwestu-
jemy w nowe sieci i remontujemy infra-
strukturę. 

Jaki typ przywódcy jest Pana 
zdaniem najlepszy właśnie na czas 
kryzysu?
Czas kryzysu silnie wpływa na zachwia-
nie poczucia bezpieczeństwa członków 
organizacji czy społeczności. W okre-
sie zagrożenia i nadchodzących dużych 
zmian potrzebujemy silnej wizji, któ-
ra ukierunkuje nasze działania i nada 
im sens. W takich czasach sprawdzają 

się i zyskują poparcie charyzmatyczni 
przywódcy, często z kontrowersyjnym 
przekazem łączącym w sobie argumen-
ty przeciwnych obozów. W mojej ocenie 
w czasie kryzysu najlepiej sprawdza się 
maksymalna mobilizacja własnego po-
tencjału. Najlepszą reakcją jest konse-
kwencja w podejmowaniu działań zmie-
rzających do wyjścia z kryzysu i ruszenia 
naprzód. Lider na czas kryzysu charak-
teryzuje się silną orientacją na wyniki, 
skoncentrowaniem na innych osobach 
oraz otwarciem na zewnątrz.  

Czy kryzys jest przeszkodą, czy szansą 
na pokazanie swoich umiejętności 
w zarządzaniu fi rmą?
Są fi rmy, które potrafi ą oprzeć się kry-
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MACIEJ OWCZAREK 
– prezes ENEA SA

Zarządzając od czerwca 2009 
roku spółką oraz Grupą Kapi-
tałową ENEA, przeprowadził 
procesy due diligence oraz 
sprzedaży 16,05 proc. akcji 

należących do Skarbu Państwa 
w ofercie full market. Jest inicja-
torem programu ENEA 2010+, 
którego celem jest optymaliza-
cja zarządzania operacyjnego 

i strategicznego w Grupie 
Kapitałowej ENEA na wielu 

obszarach działania oraz 
poprawa efektywności 
funkcjonowania GK 

ENEA. 
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Lider na 
czas kryzysu 
charaktery-
zuje się silną 
orientacją 
na wyniki 
oraz 
otwarciem 
na zewnątrz. 

W okresie 
zagrożenia 
i nadchodzą-
cych dużych 
zmian 
potrzebujemy 
silnej wizji, 
która nada 
sens naszym
działaniom.

Polska 
zapewni sobie 
bezpieczeń-
stwo ener-
getyczne, 
dywersyfi kując 
źródła 
pozyskiwania 
energii.

Do 2020 
roku chcemy 
przeznaczyć 
16 proc. 
nakładów 
inwestycyj- 
nych na 
odnawialne 
źródła energii 
i kogenerację.



Czy trudno jest zarządzać w czasach, 
gdy słychać o niezbyt dobrej sytuacji 
gospodarczej? 
Mamy za sobą bardzo udany rok, zdecy-
dowanie jeden z najlepszych w całej hi-
storii spółki. Osiągnięte wyniki fi nansowe 
sprawiły nam wiele satysfakcji. Zakoń-
czyliśmy 2011 rok rekordowym pozio-
mem przychodów i najwyższym w histo-
rii spółki zyskiem netto. Sprzyjała nam 
bardzo dobra sytuacja na rynku zarzą-
dzania wierzytelnościami. Uważam, że 
wykorzystaliśmy ją w pełni, inwestując 
w 2011 roku w zakup pakietów wierzytel-
ności rekordowe 569 mln zł, o 193 proc. 
więcej niż w 2010 roku. Odpowiedź nie 
jest taka oczywista, bo sektor zarządza-
nia wierzytelnościami to branża antycy-
kliczna. W trakcie boomu gospodarczego 
banki chętniej udzielają kredytów, a opty-
mistycznie nastawieni ludzie częściej 
się zadłużają. Portfel kredytowy rośnie. 
W nim znajduje się naturalnie część kre-
dytobiorców, którzy z przeróżnych powo-
dów mają problemy ze spłatą należności. 
Generalnie procent ten nie jest duży, ale 
raczej stały, więc ilościowo grono rośnie 
wraz z dynamiką akcji kredytowej. Efekt 
dla fi rmy zarządzającej wierzytelnościa-
mi takiej jak KRUK? Dostaje procentowo 
mniej spraw niż w czasach dekoniunktu-
ry, ale za to z dużego portfela nieregular-
nych należności i łatwiej odzyskiwanych. 
Łatwiej dogadać się z ludźmi w czasie 
prosperity, gdy mają więcej pieniędzy 
w portfelach i większe szanse na rynku 
pracy. Gdy jest recesja, bardzo szybko ro-
śnie portfel złych długów, które trafi ają 
do fi rmy windykacyjnej. Jednak trudniej 
je odzyskać, bo ludzie nie płacą, po pro-
stu nie mają pieniędzy. 

Jaki typ przywódcy jest pańskim 
zdaniem najlepszy właśnie na czas 
kryzysu? 
Nie sądzę, żeby inne przywództwo było 
potrzebne na czas kryzysu, a inne na czas 
prosperity. Jakość przywództwa zawsze 
jest ważna, niezależnie od koniunktu-
ry rynkowej. Oczywiście są pewne ce-
chy lidera, które mogą mieć znacze-
nie i wpływ na działanie fi rmy, gdy 
gospodarka pnie się w górę lub gdy 
się obniża. To głównie odporność psy-
chiczna. W okresie kryzysu ta odporność 
i umiejętność podejmowania trudnych 
decyzji jest ważniejsza. Ale tylko dlate-
go, że rynek szybciej wystawia ocenę ta-

kiemu przywódcy. W okresie prosperity 
wszyscy płyną z prądem i większość fi rm 
idzie do przodu. Moim zdaniem idealny 
przywódca czy lider powinien być od-
porny psychicznie i ostrożny, gdy płynie 
na fali. Powinien uważnie się rozglądać 
i obserwować, czy rynek nie niesie zmian 
mogących wkrótce zagrozić fi rmie. War-
to też angażować w zarządzanie organi-
zacją przedstawicieli top managementu. 
Te osoby są oparciem dla lidera. Wspól-
ne dzielenie się odpowiedzialnością i ko-
rzystanie z wiedzy wielu doświadczonych 
specjalistów, wspólne podejmowanie naj-
ważniejszych decyzji przynosi same ko-
rzyści. 

Kryzys jest przeszkodą czy szansą 
na pokazanie swoich umiejętności 
w zarządzaniu fi rmą?
W czasie kryzysu uczestnikom rynku bar-
dzo szybko wystawiane są oceny. Rynek 
szybko weryfi kuje decyzje i kroki podej-
mowane przez przedsiębiorstwa. Szybciej 
więc stają się widoczne efekty działań ini-
cjowanych przez lidera. To trochę jak ze 
zdobywaniem góry. Można przypuścić 
atak szczytowy przy idealnej pogodzie. 
Wtedy jest łatwiej, ale liczą się także umie-
jętności. W okolicznościach niesprzyjają-
cych też można wejść na szczyt. W tym 
przypadku właściwe decyzje, wybory, do-
świadczenie i wyczucie biznesowe mają 

po prostu większe znaczenie. Warto jed-
nak pamiętać, że tak jak w górach schodzi 
lawina, tak w gospodarce czasami przy-
chodzi silna bessa. I gdy brakuje wyobraź-
ni i systemu ostrzegawczego, może ona 
pogrzebać nawet tych najlepszych. 

Jaka jest wrażliwość na kryzys 
fi nansowy rynku rumuńskiego, na 
którym również działacie? 
Rumunia podobnie jak Polska funkcjo-
nuje w systemie gospodarki europejskiej 
i światowej. I to, co się dzieje na mię-
dzynarodowych rynkach fi nansowych, 
ma przełożenie na kondycję gospodar-
czą kraju. Jak już wspomniałem, bran-
ża zarządzania należnościami jest dość 
odporna na wahania rynkowe. Wierzy-
ciele chcący pozbyć się złych długów 
w okresie gorszej koniunktury będą chęt-
niej oferowali pakiety wierzytelności na 
sprzedaż. Dla branży to okazja do zaku-
pu portfeli na sensownych warunkach. 
W Rumunii mamy obecnie pozycję li-
dera na rynku zakupów wierzytelności. 
Podobnie jak w Polsce jesteśmy tam po-
strzegani jako innowator, który wprowa-
dza nowe metody prowadzenia biznesu, 
oparte na strategii prougodowej wobec 
osób zadłużonych. 

KRUK, który powstał w 1998 roku, 
to obecnie Grupa KRUK. Jakie 
ma Pan dalsze plany rozwoju? 
Celem strategicznym jest stworzenie 
największej w Europie Centralnej fi rmy 
kompleksowo zarządzającej wierzytelno-
ściami. Przykład sukcesu odniesionego 
na rynku rumuńskim i niedawne wejście 
na rynek czeski pokazują zdolność repli-
kowania naszego modelu biznesu na ryn-
kach zagranicznych. Będziemy skupiać 
się na rynkach z dużą liczbą mieszkań-
ców. Niemniej jednak jest jeszcze zbyt 
wcześnie, aby podawać terminy otwar-
cia biznesu na kolejnych rynkach zagra-
nicznych.

Co radziłby Pan polskim fi rmom 
– czy teraz jest czas na rozwój, 
czy na przetrwanie?
Radzę zastosować strategię zrównoważo-
nego rozwoju. Warto nieustannie umac-
niać wypracowaną na rynku pozycję 
i jednocześnie szukać możliwości wejścia 
w nowe obszary biznesu dające perspek-
tywy wzrostu w nieodległej przyszłości. 

Rozmawiała: Rita Schultz
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Współzałożyciel spółki 
KRUK SA i od 2003 

roku prezes zarządu. 
Jest radcą prawnym, 

absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji 

Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  Karierę 
rozpoczął w 1997 roku 

jako wspólnik 
w spółce Kuźnicki 

i Krupa. 

PIOTR KRUPA 
– prezes KRUK SA

Najlepszymi menedżerami są ci, którzy wezmą odpowiedzialność i sprawy w swoje ręce. W czasach kryzysu ludzie i or-
ganizacje potrzebują zapewnienia od zarządzających, że ci wiedzą, co robią, ich decyzje są przemyślane, wydają jasne 
i konkretne polecenia, przekazują szczegółowe i konkretne informacje, precyzyjnie działają na bazie wcześniejszych usta-
leń, skutecznie wdrażają w życie decyzje ustalone wraz z innymi członkami zespołu i potrafi ą monitorować progres i sku-
teczność celów. Działają według określonej strategii, nawet gdy czasami trzeba część działań modyfi kować. Istotne jest, 
by szefowie potrafi li jasno zidentyfi kować sytuację, w jakiej znajduje się organizacja, aby na tej podstawie budować plan 
działań. Ważne jest, by byli dostępni dla ludzi i wyjaśniali wszelkie wątpliwości. Optymizm i opanowanie są kluczowe, po-
nieważ pozwalają zyskać uznanie i wiarygodność zespołu oraz oddziałują motywująco na zespół i aktywują do działania. 
W czasach kryzysu wiele sytuacji jest zaskakujących, pojawiają się niespotykane zdarzenia. Ludzie odchodzą, klienci 
rezygnują z zamówień. Ważna jest konsekwencja działań i elastyczność. To czasami trudna linia do zdefi niowania. Ci, 
którzy osiągają sukcesy, wierzą, że to, z czym muszą się zmierzyć (osobiście i zarządzając organizacjami), to stan przej-
ściowy. Sukces to wiele przeszkód, które udaje się przezwyciężyć. Sprawny menedżer potrafi  właśnie w kryzysie, w mo-
mentach trudnych znaleźć nowe kierunki wzrostu, nowe możliwości generowania przychodów. To od ich decyzyjności 
zależy, czy są w stanie zakwestionować dotychczasowe status quo, zmienić świat na lepszy. Niezwykle istotną cechą szefa 
jest determinacja pomimo wielu niedogodności. Nie obawia się szukać rad u innych ludzi, doskonale słucha i wyciąga wła-
ściwe wnioski z masy chaotycznych informacji. Co ważne, dobry menedżer umie przyznawać się do błędów. A bez wzglę-
du na skalę kryzysu i jego skutek nie traci z oczu tzw. big picture. 

Daniel Lewczuk
– CEO EXECUTIVE 
NETWORK/iMD International 
Search Group

Sukces to wiele przeszkód, 
które udaje się przezwyciężyć.

Zdobywam szczyty
W czasie kryzysu uczestnikom rynku bardzo szybko wystawiane są oceny. Rynek weryfi kuje decyzje 
i kroki podejmowane przez przedsiębiorstwa – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK SA.

Polska znajduje się w o tyle komfortowej sytuacji, że w jej przypadku ekonomiści mówią raczej o spowolnieniu gospodar-
czym niż o kryzysie. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele fi rm działających w kraju to podmioty międzynarodowe lub 
uzależnione od rynków zagranicznych, a tym samym wrażliwe na sytuację na nich. 
Niezależnie jednak od tego, w jakim kraju funkcjonuje fi rma, należy pamiętać, że kryzys jest naturalnym etapem makro-
ekonomicznego cyklu koniunkturalnego. Oczywiście prawdą jest, że patrząc z perspektywy czasu na przebyte kryzysy, 
widzimy, że ich fale jednych wynoszą na szczyty, a innych zatapiają. Skoro jednak owa fala dekoniunktury jest stałym ele-
mentem w gospodarce, powinna być także stałym elementem branym pod uwagę przy planowaniu rozwoju fi rm. 
Odpowiednie podejście strategiczne i dalekowzroczność to jedne ze skuteczniejszych leków na kryzys. Takie podejście do 
planowania jest szczególnie ważne w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, których realizacja w znaczącej mierze ma 
charakter długofalowy. Dlatego niezależnie od tego, czy wdrażamy elektroniczny system poboru opłat, czy proponuje-
my inne rozwiązania z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. 
W kryzysie ważne są umiejętności szybkiej analizy sytuacji i zdolność do podejmowania zdecydowanych działań, a me-
nedżerowie posiadający takie cechy zwiększają swoją szansę na sukces. Odpowiednie przygotowanie pozwala jednak 
wykluczyć element zaskoczenia i przypadkowości w działaniu, co jest podstawą odpowiedzialnego podejścia do zarzą-
dzania fi rmą.

Marek Cywiński
– dyrektor zarządzający 
Kapsch Telematic 
Services Sp. z o.o.

Kryzys jednych wynosi 
na szczyty, innych zatapia.
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Alexander Leszek 
Konopka
– prezes zarządu 
Gras Savoye Polska, 
broker ubezpieczeniowy

ty. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 
jest często dodatkiem do innego produk-
tu ubezpieczeniowego. Oferujemy je m.in. 
na naszej platformie www.gsdirect.pl wraz 
z ubezpieczeniem kosztów leczenia za gra-
nicą. Nabywając taki produkt, należy pa-
miętać o tym, aby sumy ubezpieczenia były 
na tyle wysokie, by stanowiły realną ochro-
nę naszych interesów. W przypadku wspo-
mnianego ubezpieczenia chroniącego nas 
w czasie podróży zagranicznych jest ono 
dużo bardziej korzystne niż standardowe 
ubezpieczenia podróżnych, negocjowane 
są także coraz wyższe limity odpowiedzial-
ności. Proces zakupu również został maksy-
malnie uproszczony, tak by w kilka minut 
mieć już zapewnioną właściwą ochronę.

Jednym z najważniejszych produktów 
ubezpieczeniowych jest ubezpieczenie 
mienia. Dom czy mieszkanie to nie tyl-
ko mury, ale także wyposażenie i warto-
ściowe przedmioty, takie jak biżuteria czy 
dzieła sztuki. Często powtarzam, że mieć 
ubezpieczenie, a być ubezpieczonym to 
nie to samo. Ubezpieczenie mieszkania 
pewnie ma każdy z nas. Ale jaki jest jego 
zakres? Czy obejmuje wyposażenie? Czy 
jest to ochrona do wartości odtworzenio-
wej, czy do wartości nowej? W pierwszym 
przypadku ubezpieczyciel wyliczy nam od-
szkodowanie za bardzo drogie meble czy 
przedmioty użytkowe luksusowych marek, 
odliczając wartość wynikającą ze zużycia 
przedmiotu. Różnica taka może sięgać na-
wet 70 proc. Uzyskane odszkodowanie nie 

Menedżer pełniący funkcje we władzach 
spółki powinien zadbać o dobre ubezpie-
czenie swojej firmy i pracowników oraz 
o ubezpieczenie własnej osoby – swoich 
działań zawodowych. W przypadku życia 
zawodowego dobry broker ubezpiecze-
niowy na pewno zaproponuje efektywną 
ochronę, w ramach której zawrze ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej człon-
ków spółki, tzw. D&O (Directors and Offi  -
cers) oraz ubezpieczenia życiowe i kosztów 
leczenia menedżera. 

Nieco inaczej sprawa ma się w zakresie 
pozostałych ubezpieczeń sfery prywatnej, 
gdzie menedżer zwykle sam musi znaleźć 
właściwe rozwiązania. Nie ma tutaj złotego 
środka, ale jest kilka zasad, o których war-
to pamiętać.

Warto zwrócić uwagę na dobrowolne 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w życiu prywatnym. Tym bardziej że osoby 
zamożne mogą być narażone na poważniej-
sze konsekwencje fi nansowe z tytułu szkód 
wyrządzonych osobom trzecim. Z jednej 
strony mogą spodziewać się skuteczniejsze-
go egzekwowania odszkodowań, z drugiej 
zaś, w związku z dużą mobilnością i aktyw-
nością, większego prawdopodobieństwa za-
istnienia zdarzenia szkodowego. Mogą spo-
wodować uszczerbek na zdrowiu w czasie 
uprawiania sportów, eksploatacji miesz-
kania własnego lub najmowanego. Zda-
rzają się przypadki konieczności wypłaty 
dożywotniej renty np. Austriakowi, które-
go potrąciliśmy podczas wyjazdu na nar-

pozwoli nam w takim przypadku na za-
kup nowego przedmiotu tej samej klasy, 
czy w ogóle na odtworzenie stanu naszego 
majątku, jeśli np. za kupiony za 10 tys. zł 
garnitur otrzymamy 3 tys. zł odszkodowa-
nia. Ubezpieczenie mienia do wartości no-
wej uchroni nas przed takimi sytuacjami. 
Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu 
wartościowych przedmiotów, które nie-
koniecznie będą znajdować się w naszym 
mieszkaniu. Kupując odpowiedni produkt 
ubezpieczeniowy, taki jak np. ubezpiecze-
nie mieszkania oferowane przez brytyjski 
rynek Lloyd’s (dostępne na stronie www.
ceu.com.pl), możemy ubezpieczyć nawet 
wartościowe przedmioty znajdujące się 
poza mieszkaniem – kiedy mamy je przy 
sobie, zabieramy w podróż etc.

Osoba na kluczowym stanowisku nawet 
w świetle kodeksu spółek handlowych zo-
bligowana jest do szczególnej staranno-
ści. Powinna jej dołożyć również w zakre-
sie swojego prywatnego bezpieczeństwa. 
Jej sprawność, komfort psychiczny i zdro-
wie są kluczowe dla fi rmy i dla jej bliskich, 
więc w jej interesie jest, aby właściwie 
o nie zadbać.

W czasach prosperity gospodarki stosunkowo łatwo odnosić sukces lub tylko sprawiać takie wrażenie. Często trudno usta-
lić, w jakim stopniu sukces jest skutkiem osobistych zdolności menedżera, a w jakim koniunktury – przypływ podnosi 
wszystkie łodzie. Inaczej dzieje się w sytuacji, kiedy gospodarka spowalnia lub znajduje się w kryzysie. To czas prawdziwych 
wyzwań i sprawdzianu. W tym okresie trzeba dokładać szczególnych starań i wykazać się kreatywnością, aby chronić orga-
nizację przed krytycznymi zjawiskami na rynku oraz podejmować działania przeciwdziałające negatywnym tendencjom. 
To często wymaga podejmowania bardzo trudnych, niekonwencjonalnych lub oryginalnych decyzji, do których trzeba 
przekonać i właścicieli, i pracowników. Czas kryzysu pokazuje, na ile zarząd miał dalekowzroczną wizję rozwoju i przygo-
tował fi rmę na trudne czasy. W tym okresie trzeba też mieć zdolność przeciwstawienia się ogólnie panującym nastrojom. 
OSG Records Management jest organizacją wyspecjalizowaną w zarządzaniu i archiwizacji dokumentów, która w okresie 
spowolnienia zwiększała co roku przychody o 30 proc. oraz zatrudniała nowych pracowników.

Krzysztof Bobrowski 
– prezes zarządu CEO OSG 
Records Management Group 

Kryzys to czas prawdziwych 
wyzwań i sprawdzianu

O kryzysie mówi się ostatnio dużo i nic w tym dziwnego, bo żadna fi rma nie jest w stanie funkcjonować w oderwaniu od 
zmieniających się warunków gospodarki. Niewątpliwie na czas kryzysu potrzebna jest odpowiednia strategia, ale czy 
można mówić o kryzysie jako o szansie na pokazanie umiejętności w zarządzaniu? 
Zapisana w historii cykliczność rozwoju gospodarki światowej pokazuje, że momenty świetnej koniunktury co pewien 
czas przełamywane są różnej wielkości falami regresji. Przede wszystkim nie należy się ich obawiać. Trzeba jednak od-
ważnie reagować i podejmować zdecydowane decyzje. Oczywiście kryzys to trudny okres. Profesjonalny menedżer po-
trafi  konsekwentnie wychodzić naprzeciw pojawiającym się wyzwaniom i w dobie kryzysu zapewnić dalszy rozwój fi rmy 
oraz stabilność zatrudnienia jej pracowników. 
Prezes spółki kolejowej w takiej sytuacji musi realistycznie oceniać szanse i zagrożenia. Niezależnie od aktualnego stanu 
gospodarki sukces nie przychodzi łatwo. Dlatego umiejętności zarządzania nie można oceniać jedynie na podstawie 
funkcjonowania w dobie kryzysu. Szczególnie w branży kolejowej, gdzie liczą się długofalowe efekty działania – misja 
przewozowa, stabilność zatrudnienia oraz konsekwentna realizacja inwestycji taborowych. 

Artur Radwan 
– prezes zarządu, 
dyrektor generalny 
Kolei Mazowieckich

Trzeba odważnie reagować 
i podejmować zdecydowane decyzje.

Czy menedżer 
jest bezpieczny?

Poziom świadomości menedżerów w większości obszarów życia jest jednym z najwyższych. Zwykle 
dobrze radzimy sobie ze stresem, zarządzaniem zespołem, mamy wiedzę na temat sytuacji gospodar-
czej. A czy radzimy sobie z ubezpieczeniami? Czy wiemy, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo? 

BUSINESS GATE
DYREKTOR WYKONAWCZA DS. WYDAWNICZYCH: RITA SCHULTZ (R.SCHULTZ@BBWP.PL). 
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