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Pomysł tego wydawnictwa zrodził się ponad rok przed jubi-
leuszem 10-lecia Grupy PSB – nikt do tej pory nie prezen-
tował historii tak znaczącego segmentu gospodarki pol-
skiej, jaki tworzą małe i średnie firmy, zwłaszcza podmioty 
rodzinne. W ciągu kilkunastu ostatnich lat Polacy poznali 
różne, nieraz barwne dzieje wielkich, zwłaszcza giełdowych 
przedsiębiorstw, życiorysy ich właścicieli lub osób zarzą-
dzających, niekiedy kulisy zaskakujących karier. Natomiast 
zainteresowanie mediów firmami małymi było i jest nadal, 
niewielkie. Skoro tak, postanowiliśmy, że sami napiszemy 
o sobie. 

Zanim powiemy o czym jest książka, pragniemy serdecz-
nie podziękować wszystkim współtwórcom sukcesu Gru-
py PSB – pracownikom spółki, akcjonariuszom i partne-
rom. 
Grupa nie zaistniałaby, gdyby wiosną 1998 r. nie uwierzyło 
w pomysł i celowość jej budowy grono kilkudziesięciu pra-
cowników Nidy Gips. To dzięki Wam, a następnie kolejnym 
koleżankom i kolegom, centrala PSB mogła tworzyć i wspól-
nie dopełniać ofertę, która odpowiada na szeroki wachlarz 
zadań stojących przed organizacją tak złożoną jak PSB. Jed-
nak sam zespół niczego nie dokonałby, gdyby firmy kupiec-
kie nie widziały potrzeby i zalet w przystąpieniu do Grupy. 
Serdecznie dziękujemy za 10 lat Waszego zaufania i wiary 
w to wspólne przedsięwzięcie. Te same słowa wdzięczności 
kierujemy do naszych partnerów – producentów i dostaw-
ców materiałów służących budownictwu. Bez Waszego 

zrozumienia i zaakceptowania nowych trendów rynkowych 
nie byłoby Grupy PSB na gospodarczej mapie Polski. Nie-
wątpliwym powodem do dumy i satysfakcji jest fakt, że 
dzięki owej wspólnej pracy młoda polska organizacja może 
skutecznie stawić czoła wielkim międzynarodowym korpo-
racjom, obecnym na naszym rynku niekiedy dłużej niż Gru-
pa PSB.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że w ciągu tej dekady mie-
liśmy wyjątkową możliwość pracy z wieloma wspaniałymi 
ludźmi, od których tak wiele nauczyliśmy się i którym tak 
wiele zawdzięczamy. Mamy nadzieję, że tak będzie w przy-
szłości. Postaramy się nie zawieść Waszego zaufania.

Można sobie zadać pytanie - jak dzisiaj wyglądałaby rzeczy-
wistość branży budowlanej w Polsce bez PSB? Prawdopo-
dobnie wykorzystałby tą niszę ktoś inny - naszym zdaniem 
nadal jest wiele miejsca na krajowym rynku dla podobnych, 
rodzimych sieci.  
W skali międzynarodowej Grupa nie jest tworem inno-
wacyjnym, ale w Polsce - tak. Na podkreślenie zasługuje 
zwłaszcza szybkość, z jaką osiągnęliśmy ten stan organiza-
cji i skalę działania – odbyło się to kilkakrotnie szybciej niż 
w podobnych sieciach w Europie i na innych kontynentach. 
Dekada w PSB to niejednokrotnie kilkadziesiąt lat w innych 
grupach. Wiele w tym aspekcie zawdzięczamy podobnym 
europejskim organizacjom, zrzeszonym w federacji Euro- 
-Mat.

Po co nam to było

Centrala	Grupy	PSB	S.A.,	Wełecz	2008
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Niniejszą książkę - album zaczynamy od prezentacji dziesięcio-
letniej historii Grupy, przedstawiając w układzie chronologicz-
nym najważniejsze wydarzenia i podejmowane działania. 
Dalszą, najbardziej obszerną część albumu stanowi prezentacja 
firm kupieckich, aktualnie będących aktywnymi akcjonariusza-
mi spółki. Widać w niej wyraźnie, jak bardzo zróżnicowane pod-
mioty łączy wiara w sens bycia w PSB. 
W kolejnym rozdziale opisujemy historie kilkunastu kupców 
- akcjonariuszy, którzy osiągnęli na rynku niebywałe rezultaty 
i mogą być dla innych wzorem do naśladowania. Ich wkład 
w rozwój Grupy jest wyjątkowy. Lektura tej części prowadzi do 
znanej już konkluzji, że nie ma jednej recepty i drogi dojścia do 
sukcesu.
Dalsza część książki zawiera wypowiedzi na temat branży oraz 
współpracy z Grupą kilkudziesięciu reprezentantów sektora pro-
dukcji i usług – naszych partnerów. Poprosiliśmy także grono 
kupców i pracowników centrali PSB o opinie na temat Grupy. 
Opracowanie kończy rozdział o charakterze typowego raportu 
na temat działalności sieci w minionej dekadzie. Widać w nim 
jak bardzo organizacje gospodarcze, także złożone z tak wielu 
podmiotów jak nasza sieć, zależą od ogólnej koniunktury.

Mamy nadzieję, że lektura albumu dostarczy wielu ciekawych 
wrażeń – jednym przypomni konkretne wydarzenia minionej 
dekady, innym da okazję poznania drogi, jaką wspólnie od lat 
idzie tak wiele firm, ich pracowników, kierowników, właścicieli.  

Po to nam to było.
Edward Derela

Mirosław Lubarski 
Bogdan Panhirsz

Bogdan	Panhirsz,	Mirosław	Lubarski	i	Edward	Derela	
pod	osobliwą	sosną,	400	metrów	od	siedziby	Grupy	PSB	S.A.
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Rok 1998 i wcześniej

STYCZEŃ 1990

Bogdan Panhirsz rozpoczyna pracę w Nidzie • 
Gips jako dyrektor handlowy. 

MAJ 1992

Mirosław Lubarski rozpoczyna pracę w Nidzie • 
Gips jako asystent dyrektora handlowego.

CZERWIEC 1997

Edward Derela rozpoczyna pracę w Nidzie • 
Gips jako główny księgowy.

LATA 1993-97 

Zespół pracowników Nidy Gips organizuje • 
coroczne ogólnopolskie spotkania z dys-
trybutorami, mające na celu integrację tej 
społeczności, prezentację nowych trendów 
rynkowych oraz omówienie strategii rozwoju 
sieci i spółki. 

KWIECIEŃ  1998

 Rejestracja firmy Panhirsz sp. z o.o. przez • 
Bogdana Panhirsza i Mirosława Lubarskie-
go.

Korzenie PSB

Spółka, od której „zaczęło się PSB” powstała formalnie wiosną 1998 r., ale jej 
korzeni należy szukać wcześniej, sięgając do historii firmy Nida Gips. W de-
kadzie lat 90. firma ta, z siedzibą w Gackach koło Pińczowa, była jednym 
z bardziej znanych wytwórców sektora produkcji materiałów budowlanych 
w Polsce. Posiadała sieć ok. 200 dilerów, którzy mieli poważne udziały w ryn-
kach lokalnych, licząc się jako silni kupcy. Nabywali oni w Nidzie nie tylko 
jej koronny produkt, jakim była płyta gipsowo-kartonowa, ale także szeroką 
gamę innych materiałów wykończeniowych. Atutami Nidy były: wysoka roz-
poznawalność marki oraz różnego rodzaju programy szkoleniowe i inne ak-
cje, mające na celu wzmocnienie więzi pomiędzy spółką, a jej odbiorcami. To 
były początki nowej gospodarki, rynek rozwijał się dynamicznie, a z nim wiele 
małych firm handlowych, wówczas też wytworzyły się bardzo dobre relacje 
pomiędzy ekipą Nidy i wieloma hurtowniami. 

Kluczowe decyzje

Niekwestionowanym, choć nieformalnym liderem firmy był Bogdan Pan-
hirsz, dyrektor handlowy, którego wizje i praca w Nidzie od 1990 r. spotkały 
się z bardzo wysokim uznaniem - zarówno wśród dostawców, odbiorców jak  
i przede wszystkim załogi. Niestety, w końcu dekady Nida miała czasy świetno-
ści już za sobą, od kilku lat systematycznie traciła udział w rynku płyt gipsowo-
kartonowych. Ówczesny zarząd głównego udziałowca Nidy Gips, państwowej 
firmy Dolina Nidy, nie miał jasnej strategii rozwoju spółki córki. Konkurenci bu-
dowali nowe zakłady i dilerzy Nidy w coraz większym stopniu zaopatrywali się 
w ich produkty. Czas uciekał, narastała frustracja z niewykorzystanego przez 
pracodawcę potencjału, jaki tkwił w młodej kadrze. Gyproc Benelux, mniej-
szościowy udziałowiec spółki, także nie był w stanie uzgodnić z Doliną Nidy 
drogi do długofalowej naprawy sytuacji. Kierownictwo tej zagranicznej firmy 
dostrzegało natomiast, że nad spółką rysują się czarne chmury.
W takich warunkach, w wąskim gronie pracowników, zapadła decyzja o utwo-
rzeniu nowego, niezależnego podmiotu, który zajmie się dystrybucją materia-
łów budowlanych. Bogdan Panhirsz, dyrektor handlowy Nidy Gips i Mirosław 
Lubarski, kierownik marketingu i eksportu, zarejestrowali 14 kwietnia 1998 r. 
spółkę pod nazwą „Panhirsz sp. z o.o.” i zostali jej pierwszymi udziałowcami, 
wnosząc kapitały po 10 tys. zł każdy. Kilka tygodni później doszło do spek-
takularnej decyzji - zespół 30 pracowników Nidy Gips złożył wypowiedzenia 
u dotychczasowego pracodawcy i został zatrudniony w nowej spółce, której 
siedziba mieściła się w Wełeczu k/Buska-Zdroju. Fakt ten był szeroko komen-
towany w kraju i budził różne emocje i opinie. 
Siedzibą nowej firmy były lokale wynajęte od spółki Eko-Trans, specjalizują-
cej się w zabezpieczaniu logistyki dostaw do i z magazynu centralnego oraz 
w imporcie. 

Pierwsi pracownicy

Od początku spółka była przygotowana do pracy pod względem operacyj-
nym. Obsługą handlową klientów krajowych zajęli się: Alicja Gręda, Maria 

Na	piąte	urodziny	Nidy	Gips	torty	musiały	być	
pięciopiętrowe.	Warszawa,	grudzień	1994,	 

ekipa	organizująca	sieć	dystrybutorów	firmy

Ostatni	zjazd	dystrybutorów	Nidy	Gips	zorganizowany	
przez	ekipę	Bogdana	Panhirsza.	Kraków,	listopad	1997
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MAJ

Odejście z Nidy Gips pierwszych pracowni-• 
ków, których zatrudnia spółka. Mieszkanie 
Bogdana Panhirsza pierwszym biurem spół-
ki.

CZERWIEC

Spotkanie w Łodzi z gronem ok. 80 kupców • 
- dilerów Nidy Gips. Cel - wyjaśnienie powo-
dów założenia spółki Panhirsz i omówienie 
planu utworzenia ogólnopolskiej sieci nieza-
leżnych kupców.

Spółka powiększa się o około 40 udziałow-• 
ców, w tym 29 hurtowni budowlanych,  
5 producentów, firmę transportowo-spedy-
cyjną i osoby fizyczne – głównie pracowni-
ków spółki. Biuro spółki mieści się w Wełeczu 
w dzierżawionych pomieszczeniach Eko- 
-Trans, jednego z udziałowców, który zabez-
piecza spółce usługi transportowe.

LIPIEC 

Pierwszy nieformalny zjazd udziałowców • 
Spółki w Krakowie, przyjęcie nowej nazwy 
firmy - Grupa Polskie Składy Budowlane - 
i ustalenie wstępnych założeń organizacyj-
nych sieci.

Pękala, Dorota Rzepa oraz Jarosław Urban, reklamacjami i atestami - Elżbieta 
Kuza, rozliczeniami magazynowymi - Benedykt Marchewka. Import obsługi-
wali: Jacek Kowal, Andrzej Charchut i Janusz Farmas, eksport - Jarosław Ba-
ran i Jarosław Dobrogoszcz. Dział finansowy utworzyły: Dorota Kwiecień, Bo-
żena Dziewierz i Anna Gawlik. Zaplecze informatyczne zapewnił Waldemar 
Podsiadło, a komunikację internetową Andrzej Źródłowski. Zagadnieniami 
marketingowymi zajęli się: Magdalena Szlagowska-Przybysławska i Jarosław 
Zaborowski. Kwestie techniczne powierzono Zbigniewowi  Rekuckiemu. W se-
kretariacie  pracowała  Monika Jakubowska, sprawami personalnymi zajęła 
się Joanna Pasek, a o porządek w Spółce dbała Marzena Nowak. W maga-
zynie centralnym pracę rozpoczęli: Waldemar Duda, Andrzej Gołpyś, Zbi-
gniew Gręda, Sławomir Rzepa i Wiesław Łatanik. Specjalną rolę pełnił zespół  
10 regionalnych pełnomocników dyrektora ds. marketingu: Magdalena Gór-
nik, Beata Grodzka-Rutkiewicz, Anna Karpeta, Bożena Kmieć-Sąsiadek, Ma-
rzena Krzakowska, Marek Lewicki, Dariusz Mazur, Romuald Rosiński, Jarosław 
Sobkowiak, Sławomir Ziółek - ich zasadniczą rolą było pozyskiwanie klientów, 
bez których firma nie doczekałaby najbliższej zimy.
Dyrektorem finansowo-administracyjnym i prokurentem został Edward Dere-
la. Zarząd firmy stanowili: Bogdan Panhirsz, dyrektor zarządu i jednocześnie 
dyrektor handlowy oraz Mirosław Lubarski, wicedyrektor zarządu i dyrektor  
ds. marketingu i eksportu.

Efekt skali

Celem firmy była koordynacja zakupów szerokiej gamy materiałów budowla-
nych na rzecz zamkniętej sieci hurtowni, będących udziałowcami tworzonej 
spółki, czyli swego rodzaju nowoczesnej spółdzielni, znanej za granicą pod 
nazwą grupy zakupowo-sprzedażowej. Aby firma, posiadająca na samym 
starcie duże koszty stałe, mogła funkcjonować, niezbędne było szybkie uzy-
skanie efektu skali, zarówno w zakresie pozyskania dobrych warunków zaku-
powych, jak i osiąganego obrotu. Ten mogli zapewnić tylko liczni członkowie 
grupy.  

Pierwsi akcjonariusze

W czerwcu 1998 r. udziały w spółce nabyło przeszło 40 podmiotów, w tym 
29 hurtowni materiałów budowlanych, 5 producentów, firma transportowo-
spedycyjna i osoby fizyczne. W październiku grono udziałowców powiększyło  
kolejne 21 hurtowni ogólnobudowlanych. Z końcem roku spółka miała za-
gwarantowane umowy z ok. 50 dostawcami i osiągnęła łączne przychody 
38 mln zł. Z oferty handlowej korzystały wówczas 92 punkty sprzedaży za-
trudniające razem ponad 1 tys. pracowników. Najgorsze zespół spółki miał za 
sobą - przetrwał najtrudniejszy moment. Gdyby wówczas plan nie powiódł 
się, to ponad 30 osób mieszkających w Pińczowie, Busku-Zdroju i okolicy nie 
miałoby szans na znalezienie jakiejkolwiek pracy - w małych społecznościach 
zasada „wilczego biletu” sprawdza się zawsze.  

Joanna	Pasek	(z	lewej),	dział	kadr
i	Dorota	Kwiecień,	dział	finansowy

Edward	Derela,	dytrektor	finansowy,	prokurent
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PAŹDZIERNIK

Przystąpienie do spółki kolejnych 21 udzia-• 
łowców.
Formalna zmiana nazwy firmy Panhirsz  • 
sp. z o.o. na: Grupa Polskie Składy Budowla-
ne sp. z o.o. i rejestracja nowego logo (znaku 
słowno-graficznego) w Urzędzie Patento-
wym. 

Pierwsza kampania reklamowa w dzienniku • 
„Rzeczpospolita”.

GRUDZIEŃ

Opracowanie ramowych założeń budowy • 
i funkcjonowania Grupy PSB na najbliższe 
lata. 

Pomoc producentów

Na szczególne podkreślenie zasługuje pomoc udzielona natychmiast spółce 
przez kilku producentów, zwłaszcza firmy zagraniczne: Gyproc, Semin, AMF 
Thermatex, Knauf, Chicago Metallic, Feb. Firmy te znały realia rynków rozwi-
niętych, m.in. rolę sieci handlowych w dystrybucji materiałów budowlanych,  
i ryzykując w jakimś stopniu utratę zaufania ze strony Nidy Gips i jej dilerów, 
zdecydowały o podpisaniu kontraktów z nową spółką. 

Wiedza i intuicja

Atutem zespołu spółki były relacje z wieloma podmiotami i wiedza o rynku 
materiałów budowlanych, nacechowana jednak sposobem widzenia pro-
ducenta, a nie kupca. Spółka powstała w sposób intuicyjny, wiedzieliśmy, że 
wielkie koncerny zagraniczne zaczynają tworzyć sieci handlowe na polskim 
rynku. Rodzimi kupcy byli kompletnie niezorganizowani, a jedyna więź, jaka 
ich w owym czasie pośrednio łączyła, to poczucie przynależności do sieci di-
lerskiej danego dostawcy. W latach 90. niewielu producentów realizowało za-
awansowane programy lojalnościowe dla swoich klientów, w tym spotkania, 
szkolenia lub inne rodzaje specjalnego traktowania, dzięki czemu powstawa-
łyby pierwsze więzi pomiędzy podmiotami kupieckimi. Z czasem poczucie 
potrzeby tworzenia własnych grup zakupowych, zwłaszcza w obliczu rosnącej 
konkurencji ze strony zachodnich sieci, nabierało większego znaczenia.  

Założenia budowy sieci

Zespół spółki Panhirsz musiał stworzyć od podstaw założenia, na których będą 
budowane wzajemne prawa i obowiązki centrali i członków sieci, którzy byli 
jednocześnie jej współwłaścicielami i beneficjentami. Nie mieliśmy na ten te-
mat żadnej wiedzy poza dotychczasowymi doświadczeniami w budowaniu 
relacji z dilerami Nidy Gips. Wówczas z pomocą przyszła nam firma Knauf, 
oferując austriackiego konsultanta doradzającego małym i średnim podmio-
tom różnych branż w zakresie zasad tworzenia grup zakupowych. Zwrócił on 
naszą uwagę na główne aspekty prowadzenia takiej organizacji. 
Ważną decyzją podjętą w tym okresie była zmiana dotychczasowej nazwy 
firmy na „Grupa Polskie Składy Budowlane sp. z o.o.”. Nowa nazwa wskazuje 
cel, zasięg funkcjonowania oraz rodowód spółki.

Reklama	w	dzienniku	„Rzeczpospolita”,	październik	1998

Pierwsze logo PSB

Spotkanie	udziałowców	PSB	z	regionu	Górnego	Śląska 
w	Węgierskiej	Górce
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STYCZEŃ 

Przystąpienie do Grupy kolejnych 17 hurtow-• 
ni.

LUTY 

I Slalom Gigant Grupy PSB w Sudetach. Or-• 
ganizatorem Beata Grodzka-Rutkiewicz, peł-
nomocnik PSB na Dolnym Śląsku.

MARZEC

Powstaje witryna internetowa Spółki.• 

KWIECIEŃ

Pierwsze wspólne reklamy składów PSB • 
w prasie regionalnej.

CZERWIEC

Grupa PSB,  jako pierwsza sieć z Europy Środ-• 
kowo-Wschodniej, zostaje przyjęta w poczet 
członków Euro-Matu, największej europej-
skiej organizacji zrzeszającej 20 grup zaku-
powych z 18 krajów.

PAŹDZIERNIK

Pracownicy spółki przeprowadzają po raz • 
pierwszy w Polsce szacunkową analizę wiel-
kości rynku dystrybucji materiałów budowla-
nych poprzez spis hurtowni ogólnobudowla-
nych i ocenę ich rocznych przychodów. 
Spółka uruchamia szeroki program szkoleń • 
dla pracowników sieci - pierwsze szkolenia 
techniczne dla pracowników handlowych 
w składach, koordynowane przez pełnomoc-
ników regionalnych PSB.

Rok 1999

PSB w Euro-Macie

Zimą tego roku, dzięki pomocy firmy Pfleiderer (dzisiejsza Ursa) Grupa na-
wiązała pierwszy kontakt z Euro-Matem, największą europejską federacją 
grup zakupowych, mającą siedzibę w Luksemburgu i zrzeszającą wówczas 20 
grup z 18 krajów naszego kontynentu. W czerwcu Grupę PSB przyjęto w po-
czet członków, jako pierwszą sieć z Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja 
o członkostwie w tej federacji okazała się kamieniem milowym w tworzeniu  
zasad funkcjonowania sieci PSB (patrz Euro-Mat).

Promocja wizerunku i rozpoczęcie szkoleń

Wcześniej, wiosną Grupa przeprowadziła pierwszą, ogólnopolską kampanię 
reklamową w prasie i radiu, promującą wizerunek sieci. Powstała także wi-
tryna internetowa spółki. W tym czasie rozpoczęliśmy również szeroki pro-
gram szkoleń dla pracowników sieci, obejmujący tzw. szkolenia techniczne, 
prowadzone przez producentów dla pracowników działów sprzedaży w skła-
dach oraz szkolenia teoretyczne, prowadzone przez wyspecjalizowane firmy 
treningowe z dziedziny technik sprzedaży, finansów i zarządzania.

Spotkanie	akcjonariuszy	PSB	z	Dolnego	Śląska	i	Wielkopolski,	styczeń	1999

Spotkanie	akcjonariuszy	z	Pomorza	Wschodniego	i	Zachodniego,	kwiecień	1999

Strona internetowa Grupy PSB
z cennikiem z 13.09.1999 r.
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Spis hurtowni

Jesienią pracownicy Grupy dokonali pierwszego w Polsce szacunku wielkości 
rynku dystrybucji materiałów budowlanych poprzez spis hurtowni ogólnobu-
dowlanych i ocenę ich rocznych przychodów. Okazało się, że w Polsce regu-
larnie działa ok. 5000 składów i hurtowni ogólnobudowlanych, a ich łączne 
przychody oszacowano na ok. 16 mld zł.  Pozwoliło to ocenić udział Grupy 
w krajowym rynku dystrybucji na 8%. W tym też czasie zakończyliśmy pra-
ce nad Kodeksem Etycznym. Był to dokument, w którym określone zostały 
organizacyjne zasady funkcjonowania Grupy PSB oraz zarysowana została 
strategia działań rynkowych. 
W ciągu roku liczba udziałowców firmy Grupa Polskie Składy Budowlane  
sp. z o.o. zwiększyła się 3-krotnie i z końcem tego sezonu sieć liczyła 139 firm 
handlowych. Łącznie nabyły one poprzez spółkę towary o wartości ponad 
152 mln zł.

LISTOPAD

Wydanie Kodeksu Etycznego Grupy PSB - • 
zbioru nieformalnych zasad regulujących 
relacje pomiędzy centralą a udziałowcami 
Spółki.

I Zgromadzenie Wspólników Grupy PSB  • 
sp. z o.o. w Busku-Zdroju. Przy tej okazji wy-
kład na temat działania grup zakupowych 
wygłosił prof. Krzysztof Obłój.

GRUDZIEŃ

Pierwszy wyjazd studyjny kilkudziesięciu•  
członków PSB do niemieckiej sieci Interpares 
Mobau, członka Euro-Matu.

Spółka nabywa pierwsze grunty o powierzch-• 
ni 1,5 ha w celu budowy własnej hali maga-
zynowej i placów składowych.

Reklama	w	dzienniku	„Rzeczpospolita”,	wrzesień	1999

I Zgromadzenie Wspólników Grupy PSB sp. z o.o. w Busku-Zdroju, listopad 1999

Okładka	Kodeksu	Etycznego	Grupy	PSB

Akcjonariusze PSB w Niemczech
na	spotkaniu	w	sieci	Interpares	Mobau
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Decydująca	przy	podej-
mowaniu decyzji o przy-

łączeniu	się	Grupy	PSB	do	
Euro-Matu	była	możliwość	

zdobycia	wiedzy	o	tym,	
jak	funkcjonują	inne	gru-
py	zakupowe	w	Europie.

Szybko	 zorientowaliśmy	się,	 że	nie	ma	 jedno-
litego	modelu	 takich	 organizacji.	 Sieci	 różnią	
się	 zarówno	 formą	 własności,	 rolą	 centrali,	
zasięgiem	 działania,	 zakresem	 asortymento-
wym,	 a	 nawet	 segmentami	 klientów.	 Każda	
działa	 tak,	 aby	 optymalnie	 wykorzystać	 wa-
runki,	jakie	daje	rynek	krajowy.	Wszystkie	mają	
jednak	 jedną	 fundamentalną	 cechę	 –	 grupy	
zakupowe	 łączy	 wspólna	 strategia	 działania	
i	 lojalność	 udziałowców	wobec	 sieci.	 Bez	woli	
współdziałania	 i	 konsekwentnej	 współpracy	
większość	tych	niezależnych	firm	nie	istniałaby	
dzisiaj na rynku. 
Z	perspektywy	lat	można	ocenić,	że	taka	sytu-
acja	była	bardzo	korzystna	dla	nowo	tworzonej	
grupy na dziewiczym, polskim rynku. Sieci two-
rzące	Euro-Mat	nie	 konkurują	pomiędzy	 sobą	
i	 dlatego	 chętnie	 dzieliły	 się	 z	 nami	 swoim	 
know-how. 

W	 ciągu	 kilku	 lat	 zorgani- 
zowaliśmy	 szereg	wyjazdów	
autokarowych	 po	 Europie.	 
Każdorazowo	 przedstawicie-
le	co	najmniej	kilkunastu	skła- 
dów	PSB	mogli	zobaczyć,	jak	
funkcjonują	 placówki	 han-
dlowe	danej	sieci,	jak	są	zor-
ganizowane,	 jakie	 działania	
podejmują	 dla	 stworzenia	
sobie	 dogodnych	warunków	
handlowych,	 jak	 realizują	
zadania marketingowe, jakie 
prowadzą	 szkolenia,	 jakie	 są	
prawa	 i	 obowiązki	 centrali	

oraz	członków	danej	grupy.	W	sumie	w	wyjaz-
dach	uczestniczyło	ponad	100	reprezentantów	
naszej	sieci,	każdy	miał	okazję	zobaczyć,	jak	nie-
zależne	firmy	rodzinne	radzą	sobie	na	coraz	bar-
dziej	konkurencyjnych	 rynkach.	Dzięki	wizytom	
i	 informacjom	 otrzymanym	 od	 takich	 firm	 jak	
Interpares	Mobau	(Niemcy),	Byggmakker	(Nor-
wegia), Ditas (Dania), Bowcenter (Holandia), 
BigMat (Francja, Belgia), 
Kesko	 (Finlandia,	 Łotwa,	 
Estonia)	mogliśmy	stworzyć	
nasze	 własne	 podstawy	 
organizacyjne.	 Zostały	 one	
zawarte w tzw. Umowie 
Partnerskiej,	 regulującej	
relacje	 pomiędzy	 centralą	
a	członkami	Grupy	PSB.	
W	dobie	unifikacji	 europej-
skiego	rynku	Euro-Mat	pełni	

bardzo	istotną	funkcję	forum	wymiany	informa-
cji	 i	 doświadczeń,	a	przede	wszystkim	między-
narodowej wymiany towarowej i konsolidacji  
kapitału	 małych	 i	 średnich	 firm.	 Jednocześnie,	
poprzez	ścisłą	współpracę	z	wiodącymi	europej-
skimi	 producentami	materiałów	 budowlanych,	
stanowi	jedną	z	największych	płaszczyzn	współ-
działania	przemysłu	i	handlu	na	naszym	konty-
nencie.	Euro-Mat	skupia	w	zdecydowanej	więk-
szości	 przypadków	 liderów	 rynkowych,	 których	
udział	w	rynku	materiałów	budowlanych	wynosi	
w	zależności	od	kraju	od	kilku	do	kilkudziesięciu	
procent.	 Co	 zyskują	 niezależne	 podmioty	 złą-
czone	w	grupie?	Wiele	-	bezpieczeństwo,	niższe	
koszty funkcjonowania, efektywny marketing, 
optymalne	 możliwości	 rozwoju	 (szkolenia,	 do-
radztwo),	czyli	to,	co	inni	określają	mianem	kno-
w-how	i	sprzedają	jako	licencję	franszyzy.
W	2007	r.	w	skład	Euro-Matu	wchodziło	20	grup	
zakupowych	obecnych	w	21	państwach	Europy.	
Suma wyliczonych szacunkowo przychodów sie-
ci	należących	do	Euro-Matu	wyniosła	w	2007	r.	
niemal 17 miliardów euro.

Kupcy PSB na zaproszenie sieci Ditas (Dania) i Bouwcenter (Holandia) 
zapoznali	się	z	pracą	hurtowni	materiałów	budowlanych	w	tych	krajach.	

Na	zdjęciu:	w	Kopenhadze,	wrzesień	2001

Kupcy	PSB	w	hurtowniach	sieci	Rautakesko	–	Finlandia,	Estonia.	
Łotwa,	Litwa.	Na	zdjęciu:	w	sieci	Rautia	w	Finlandii,	wrzesień	2004

Euro-Mat
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STYCZEŃ 

Pierwsze zajęcia w Szkole Dobrego Budo-• 
wania zorganizowanej przez firmę Nasz 
Dom – kupca PSB z Ostrołęki. Pomysł „kupiła” 
centrala Grupy organizując Szkołę Dobrego 
Budowania PSB.

Targi Budma - Grupa PSB posiada własne • 
stoisko na najważniejszych krajowych tar-
gach. W ten sposób łamie obowiązujący 
wcześniej w Polsce stereotyp, że kupcy mogą 
być jedynie gośćmi wystawiających się na 
targach producentów bądź importerów.
Początek wdrażania strategii identyfikacji wi-• 
zualnej w punktach handlowych sieci. Składy 
otrzymują „Księgę Identyfikacji Wizualnej 
Grupy PSB”.
Rozpoczęcie wieloletniej współpracy z firmą • 
Credo, prowadzącą szkolenia z zakresu tech-
nik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta.
Wprowadzenie wewnętrznego programu • 
lojalnościowego Grupy. Rada Nadzorcza za-
twierdza tzw. bonusy marketingowe.

LUTY 

II Slalom Gigant Grupy PSB  w Sudetach.• 

Wielki rozwój

Kolejny sezon był okresem najsilniejszego wzrostu w całej historii Grupy PSB. 
Akcjonariat powiększył się o 50 dużych podmiotów, dzięki temu łączne przy-
chody 189 firm tworzących sieć, wyniosły 2,4 mld zł. Składy te zrealizowały 
zakupy w Centrali PSB za łączną kwotę 333,4 mln zł, tj. o 119% więcej niż 
przed rokiem. W tym czasie liczba producentów, z którymi podpisaliśmy kon-
trakty wzrosła ze 170 do 277, dzięki czemu oferta asortymentowa zawierała 
już 20 tys. pozycji katalogowych. 
 

Mamy sporą działkę

Znaczący wzrost przychodów oraz stabilne zyski pozwoliły na zwiększenie 
nakładów inwestycyjnych; w owym czasie i wcześniej spółka nabyła grunty 
o łącznej powierzchni 2,8 ha w celu budowy hali magazynowej i placów skła-
dowych oraz zmodernizowała sprzęt i oprogramowanie komputerowe.
Istotnym wydarzeniem była zmiana formy prawnej - przy tak dużej liczbie 
udziałowców i w ówczesnych realiach prawnych tylko spółka akcyjna zapew-
niała sprawność działania nowoczesnej grupy zakupowo-sprzedażowej.
Zdecydowanie zintensyfikowano działania w ramach przyjętej strategii  
marketingowej. 

Księga identyfikacji wizualnej

Na początku roku wydaliśmy „Księgę Identy-
fikacji Wizualnej” - opracowanie zawierające 
zbiór zasad oznakowania obiektów, środków 
transportu, druków firmowych członków Gru-
py. Wzorem większości podobnych sieci w in-
nych krajach, przyjęto formułę dwuelemen-
towego logo, składającego się ze słów: Grupa 
PSB i nazwy akcjonariusza. Wprowadziliśmy 
swoisty program lojalnościowy dla członków 
grupy - tzw. bonus marketingowy. Jest to kwo-
ta pieniężna, przysługująca akcjonariuszom, 
spełniającym wymogi korporacyjne. 

Kupcy z certyfikatami  

Dokumentem, który potwierdza utrzymywanie standardów sieci jest Certyfi-
kat Autoryzowanego Punktu Sprzedaży Grupy PSB. Akcjonariusz przeznacza 
bonus na zakup korporacyjnych materiałów biurowych, ubrań, upominków 
i innych towarów w firmowym sklepiku PSB, pokrywa koszty szkoleń organi-

Rok 2000

Katalog Wizualizacji Grupy PSB, luty 2000

W	firmie	Nasz	Dom	 
powstaje	Szkoła	Dobrego	Budowania

Uczestnicy II Slalomu Giganta PSB. Sudety ‘2000
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MARZEC

Pierwsza kampania billboardowa na 66 ta-• 
blicach na terenie składów PSB.

KWIECIEŃ

Zgromadzenie Wspólników Grupy PSB • 
sp. z o.o. podejmuje uchwałę o zmianie for-
my prawnej na spółkę akcyjną.

MAJ

Zgromadzenie Wspólników Euro-Matu•   
w Warszawie.

CZERWIEC 

Drugi wyjazd studyjny udziałowców PSB (ok. • 
40 osób) do norweskiej sieci Byggmakker. 

PAŹDZIERNIK

Rozpoczęcie dwuletniego cyklu szkoleń reali-• 
zowanych przez Kanadyjski Instytut Zarzą-
dzania dla właścicieli hurtowni. Wszechstron-
ne szkolenia poświęcone były prowadzeniu 
firm kupieckich.

LISTOPAD

Przyjęcie do Grupy 24 nowych członków - ak-• 
cjonariuszy.

GRUDZIEŃ

Zjazd PSB w Krakowie i w Wieliczce z udzia-• 
łem ponad 500 osób reprezentujących po-
nad 150 akcjonariuszy i ponad 50 dostaw-
ców Grupy.
Pierwsze certyfikaty PSB dla punktów han-• 
dlowych spełniających standardy Grupy. Cer-
tyfikaty otrzymały firmy: BUDOMAT Krosno, 
BUILDING BUSINESS Bielsko-Biała, DOMEK, 
Ostrów Wielkopolski, GAMBUD Kraków, ELA-
DO Zielona Góra, JOKA Tomaszów Mazowiec-
ki, SUFIGS Tarnów, VECTRA Dzierżoniów.

zowanych przez Grupę, a częściowo także kosz-
ty własnych działań reklamowych. Do innych, 
ważnych przedsięwzięć należała budowa 200 
własnych tablic billboardowych na terenach 
hurtowni PSB oraz decyzja o stałym uczestnic-
twie na targach Budma. W ten sposób Grupa 
złamała dotychczasowy stereotyp w Polsce, że 
kupcy mogą być jedynie gośćmi producentów 
wystawiających się na targach. Przeprowadzi-
liśmy także pierwszą kampanię promocyjną, 
kolportując ponad 1 mln gazetek poprzez tytuły 
prasowe.

Wejście w media

Intensywnie weszliśmy także w obszar Public Relations, tak wobec członków 
Grupy jak i szerszego otoczenia. W ciągu roku ukazało się ponad 60 artyku-
łów, wzmianek w prasie, wywiadów telewizyjnych i radiowych o naszej sieci. 

Piłka nożna i Mikołajki

Nasiloną rok wcześniej integrację 
w Grupie (organizacja  Mistrzostw 
Grupy PSB w Slalomie Gigancie), 
kontynuowaliśmy meczem piłkar-
skim akcjonariusze kontra centra-
la oraz podczas Mikołajkowego 
Zjazdu Akcjonariuszy i Partnerów 
Grupy PSB – ponad 500 osób 
w Krakowie podsumowało doro-
bek pierwszych 30 miesięcy funk-
cjonowania naszej sieci (patrz Pu-
blic Relations).

Opony i telefony

Korzystając z efektu skali centrala PSB zaczęła nabywać nie tylko materia-
ły budowlane, ale również udostępniła preferencyjne warunki korzystania 
z innych środków i usług niezbędnych do funkcjonowania każdej hurtowni. 
Zaczęliśmy od umowy z firmą Dębica - opony samochodowe, Erą GSM - tele-
fonia komórkowa i Polcardem - terminale płatnicze (patrz Usługi).
Dynamiczna ekspansja Grupy w tak wielu dziedzinach spowodowała koniecz-
ność zatrudnienia w centrali PSB 19 dodatkowych pracowników. Na koniec 
2000 r. stan zatrudnienia w spółce wynosił 71 osób.

Certyfikat	firmy	Joka,	grudzień	2000 Wspólny	billboard	PSB	oraz	firmy	Knauf

Mikołajkowy	Zjazd	PSB	i	partnerów	Grupy.	Kopalnia	 
w	Wieliczce,	pasowanie	Theo	Lambrechta	z	firmy	Gyproc
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Public relations

Od	początku	istnienia	
Grupy	przykładaliśmy	

dużą	wagę	do	stałego	po-
lepszania relacji z otocze-
niem,	zarówno	wewnątrz	

jak	i	na	zewnątrz	sieci.	

Zacieśnianie	współpracy	centrali	z	akcjonariu-
szami	 i	 dostawcami	 realizujemy	 poprzez	 róż-
nego	 typu	 akcje	 integracyjne.	 Są	 to	 imprezy	
sportowe	(slalom	gigant,	turnieje	halowej	piłki	
nożnej,	 regaty	 żeglarskie,	 turniej	 tenisa,	may-
day,	trial	rowerowy),	wyjazdy	turystyczne	(spły-
wy kajakowe, konkursy „U nas kupujesz - z nami 
podróżujesz”,	wyjazdy	do	członków	Euro-Matu)	
oraz	okazje	towarzyskie	(np.	spotkania	mikołaj-
kowe).	W	ciągu	10	lat	miało	miejsce	około	70	
takich	 imprez,	podczas	których	 łącznie	bawiło	
się	ponad	5	tys.	uczestników.	

Hurtownie	oddziałują	w	nieco	inny	sposób	na	
najbliższe	otoczenie	–	organizując	najczęściej	
festyny,	 na	 które	 zapraszani	 są	 stali	 klienci	
wraz	z	rodzinami	i	przyjaciółmi,	przedstawicie-
le	 partnerów	 biznesowych	 oraz	 lokalne	 elity.	
Festyn	 to	 zazwyczaj	 impreza	 danej	 firmy	 dla	
lokalnej	 społeczności	 –	 gościom	 oferuje	 się	
ciekawe	atrakcje	artystyczne,	program	zabaw	
dla	dzieci,	poczęstunek,	a	przy	okazji	pokazu-
je	 ofertę	 składu.	 Doliczyliśmy	 się	 ponad	 200	
takich	 imprez,	 na	 których	 bawiło	 się	 aż	 mi-
lion	Polaków;	warto	podkreślić,	że	Składy	PSB	

w	bardzo	wielu	miejscowościach	były	prekur-
sorami	tego	typu	lokalnych	wydarzeń	w	ostat-
niej dekadzie. 
Drugim,	coraz	bardziej	popularnym,	sposobem	
zacieśniania	relacji	z	firmami	budowlanymi	są	
wyjazdy zagraniczne dla najlepszych klientów, 
w	podziękowaniu	 za	 zakupy	w	minionym	 se-
zonie.

Majówka	Tropsa	dla	firm	wykonawczych,
maj 2007

Kupcy PSB z Pomorza Zachodniego
na	Majorce,	październik	2007

Zespól „The Animals” na festynie Kenpolu  
w	Świętochłowicach,	czerwiec	2003

Tysiące	osób		było	gośćmi	festynu		Rolbudu	w	Ciechanowie,		maj	2007
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Usługi

Korzystając	z	efektu	 
skali	Grupa	nabywa	

taniej nie tylko  
materiały	budowlane,	

ale	również	inne	 
środki	i	usługi	 

niezbędne	do	funkcjo-
nowania	każdej	 

hurtowni. 

Centrala	 PSB	 współpracuje	 z	 ponad	 20	 do-
stawcami	 wyposażenia	 sklepów,	 sprzętu	
wyładowczego,	 samochodów	 osobowych,	
ciężarowych	 i	 dostawczych,	 oprogramowania	
komputerowego,	 usług	 finansowych,	 telefonii	
komórkowej	i	paliw.	Dzięki	kontraktom	z	tymi	
firmami	akcjonariusze	PSB	nabywają	owe	pro-
dukty	 lub	 usługi	 na	 specjalnych	 warunkach.	

Oceniamy,	 że	w	 dotychczasowej	 historii	 Gru-
py	 łączne	 oszczędności	 akcjonariuszy	 z	 tego	
tytułu	przekroczyły	5	mln	zł.	Kupcy	PSB	taniej	
kupują	aparaty	telefoniczne	i	karty	SIM,	obni-
żają	koszty	rozmów	i	opłat	abonamentowych.	
Zwiększają	 swoje	 możliwości	 pozyskiwania	
klientów,	dzięki	wydawanym	kartom	kredyto-
wym	oraz	oferowaniu	kredytów	współpracują-

cego	z	PSB	banku.	Z	czasem	będą	mogli	liczyć	
na	 obniżenie	 swoich	 kosztów	 operacyjnych,	
po stworzeniu wspólnej platformy informa-
tycznej	 pomiędzy	 centralą	Grupy	 a	 składami	
PSB.	W	 tym	 przypadku	 korzyści	 będą	 trudno	
wymierne,	ale	z	pewnością	znaczące.

STYCZEŃ 

 Ukazał się pierwszy numer pisma „Polskie • 
Składy Budowlane” (od stycznia 2005 r. 
„Głos PSB”).
Ogłoszenie Konkursu PSB „Nasz Najlepszy • 
Klient”.
Ogłoszenie Konkursu na najlepsze hasło krzy-• 
żówki (w dwumiesięczniku PSB), zawierające 
skrót PSB. Nagroda: 1 000 zł.

MARZEC

Wspólna ekspozycja 14 akcjonariuszy z Ma-• 
zowsza i 13 dostawców PSB na Targach Bu-
downictwa i Nieruchomości w Warszawie.

Rok 2001
Kryzys w branży

Rok 2001 był najgorszym sezonem w naszej branży od czasu transformacji 
polskiej gospodarki. Wiele firm zbankrutowało lub zaprzestało działalności 
w handlu materiałami budowlanymi. Sytuacja ta wpłynęła pośrednio na 
przyspieszenie procesu łączenia się niezależnych polskich kupców w sieci lub 
grupy. Wg naszych ocen w tym czasie ok. 42% rynku dystrybucji materia-
łów branży „dom i ogród” należało do grup zakupowych lub firm sieciowych, 
w tym: do marketów DIY 16%, Grupy PSB 15%, innych sieci hurtowych 
11%.  
Łączne przychody 200 Akcjonariuszy Grupy PSB w 2001 r. wyniosły 2,5 mld zł. 
Mimo widocznego kryzysu w branży przekroczyły one nieznacznie poziom 
roku poprzedniego, niemniej połowa placówek odnotowała spadek przy-
chodów w stosunku do poprzedniego sezonu. Jeden z akcjonariuszy musiał 
przekazać spółce swój obiekt w Suwałkach, w ramach rozliczenia zaległych 
zobowiązań - było to pierwsze, ale niestety nie ostatnie takie rozwiązanie, co 
pokazują kolejne lata.
Grupa PSB S.A. zwiększyła nakłady inwestycyjne, które wyniosły w 2001 r. 
2,5 mln zł i były przeznaczone głównie na budowę hali magazynowej o po-
wierzchni 3 500 m2 oraz placów składowych o powierzchni 20 000 m2 i na 
zakup kolejnych działek w sąsiedztwie firmy. Te kroki pozwoliły znacząco 
zwiększyć wydajność magazynu centralnego. 

Wspólna ekspozycja kupców PSB z Mazowsza
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Wiosenna Promocja PSB z udziałem 158 ak-• 
cjonariuszy (dysponujących 252 punktami 
handlowymi) i 29 dostawców Grupy. Pro-
mowano 52 produkty w insertach o łącznym 
nakładzie ponad 2 mln egzemplarzy.

KWIECIEŃ

Kampania reklamowa PSB w telewizji – 32 • 
spoty w TVP1, TVP2 i w TVN obejrzano po-
nad 55 mln razy.
I Mistrzostwa Polski PSB w klasie „Omega” zor-• 
ganizowane przez Mariana Fijołka, akcjona-
riusza Grupy z Bielska-Białej, właściciela firmy 
Building Business. Nad Jezioro Żywieckie zje-
chało ponad 200 osób. Startowało 7 załóg.

MAJ

Pojawienie się PSB w rankingach najwięk-• 
szych polskich firm w „Polityce” (350 miej-
sce) i „Rzeczpospolitej” (343 miejsce).

CZERWIEC

Spotkanie w Borkach ponad 180 przedsta-• 
wicieli rodziny kupców PSB z regionów: Cen-
trum, Mazowsze, Mazury i Podlasie. W meczu 
piłki nożnej akcjonariusze kontra pracownicy 
centrali PSB wygrali pracownicy centrali 7:5.
Piętnastu akcjonariuszy PSB kibicowało na-• 
szym piłkarzom podczas meczu Walia - Polska, 

PSB ma własne pismo

W styczniu ukazało się własne pismo „Grupa PSB” adresowane do akcjonariu-
szy PSB i ich klientów, przede wszystkim do firm wykonawstwa budowlanego 
oraz indywidualnych inwestorów. Magazyn jest też czytany przez producen-
tów materiałów budowlanych – dostawców Grupy. Nakład dwumiesięcznika 
wynosił na początku 10 tys. egzemplarzy i był kolportowany w całości w sieci 
składów PSB. Redaktorem pisma został Mirosław Ziach, a sekretarzem redak-
cji Marzena Mysior–Syczuk.
W pierwszym numerze dwumiesięcznika zaprezentowano m.in. kupców, któ-
rzy jako pierwsi zdobyli certyfikaty PSB (patrz Głos PSB).

Największy program wspierający budownictwo indywidualne

Jesienią Grupa wdrożyła niezwykle ważną inicjatywę zrealizowaną przez 
centralę, przy udziale Banku Pekao S.A., firmę Extradom i 30 producentów 
materiałów budowlanych. Wspólny program Buduj dom z PSB po kilku latach 
uzyskał miano największego, kompleksowego przedsięwzięcia wspomagają-
cego budownictwo indywidualne na polskim rynku (patrz Buduj z PSB).

Produkty pod marką własną

Grupa od kilkunastu miesięcy posiadała produkty pod marką własną, ale do-
piero w tym roku zaczęliśmy wyraźnie rozszerzać asortyment noszący logo 
PSB. W owym czasie cennik Firmy zawiera 170 takich pozycji i obejmuje 26 
grup towarowych. Udział marki własnej w sprzedaży ogółem wynosi 3,5%.

Szkolenia dla wykonawców budowlanych

W 2001 r. dotychczasowy cykl szkoleń uzupełniono o nowy program dla firm 
wykonawstwa budowlanego, stałych klientów w składach. Szkoła Dobrego 
Budowania PSB to jednodniowe wykłady teoretyczne i pokazy praktyczne 
prowadzone przez specjalistów producentów na terenie hurtowni (patrz 
Szkolenia).

Produkty	pod	marką	własną	PSB

Pod	żaglami	z	PSB	na	Jeziorze	Żywieckim

Kupcy	PSB	z	firmą	Kreisel	na	meczu	Walia	-	Polska
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na stadionie w Cardiff. Sponsorem przelotu 
na mecz i pobytu w Walii był dostawca Gru-
py, firma Kreisel.

LIPIEC

Na Górnym Śląsku pojawiają się pierwsze • 
autobusy komunikacji miejskiej z reklama-
mi PSB - logo akcjonariusza i logo dostawcy 
Grupy.

WRZESIEŃ

Ogłoszenie założeń programu Buduj z PSB.• 
Wyjazd studyjny 40 akcjonariuszy PSB do • 
Danii i Holandii. Spotkania w firmach nale-
żących do Euro-Matu sieci DITAS (Dania) 
i BOUWCENTER (Holandia).
Rozstrzygnięcie Konkursu „Nasz Najlepszy • 
Klient”. Zwycięzcy – klienci akcjonariuszy PSB 
z Bydgoszczy (firma Art-Bud), Ciechanowa 
(Rolbud) i Inowrocławia (Filar) mieli okazję 
pojechać na Wyspy Kanaryjskie, do Egiptu 
i Maroka.

PAŹDZIERNIK

Przyjęcie do Grupy PSB 9 nowych akcjona-• 
riuszy.

GRUDZIEŃ

Ósme miejsce Grupy PSB S.A. w zestawieniu • 
ogólnopolskim i pierwsze w regionalnym 
(woj. świętokrzyskie) w rankingu „Gazele 
Biznesu ‘2001” prowadzonym przez wywia-
downię gospodarczą „Intercredit” oraz re-
dakcję „Puls Biznesu”.

Czas festynów

Rok ten okazał się również przełomowy jeśli chodzi o liczbę organizowanych 
przez akcjonariuszy Grupy festynów i dni otwartych, które stały się najbar-
dziej istotnym elementem naszych lokalnych działań Public Relations. Łącz-
nie na 29 takich imprezach bawiło się w całym kraju, głównie w miastach 
powiatowych,  ponad 150 tys. osób.

PSB w rankingach

Wyniki finansowe spółki w 2001 r. były na tyle znaczące, że fakt ten odnoto-
wały rankingi prasowe. Grupa PSB S.A. zajęła 271 miejsce w rankingu 500 naj-
większych polskich firm roku 2001 tygodnika „Polityka” i 284 miejsce w ran-
kingu dziennika „Rzeczpospolita”. Pojawiliśmy się także w gronie najszybciej 
rozwijających się firm - pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim  
i 8 miejsce w kraju, w konkursie dziennika Puls Biznesu pod nazwą „Gazele 
Biznesu 2001”. Spółka uzyskała też tytuł „Lwa wśród Pracodawców” w konkur-
sie organizowanym przez ING Employee Benefits i HAY GROUP.  

Festyn	w	firmie	Pagaz	w	Kamiennej	Górze,	wrzesień	2001

Autobus	z	logo	kupca	PSB–	firmy	Kenpol
i	dostawcy	Grupy	–	firmy	Fermacell

Festyn	w	firmie	Impuls	w	Limanowej,	wrzesień	2001
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Pismo,	którego	nazwę	
zmieniono w 2005 r. na 

„Głos	PSB”,	aktywnie	
uczestniczy	w	życiu	Grupy,	

inspiruje  do nowych 
przedsięwzięć,	relacjonuje	

wydarzenia i prezentuje 
akcjonariuszy, którzy uzy-

skali	certyfikat	PSB.

Głos PSB

Największą	 część	 dwumiesięcznika	 stanowią	
działy:	 „propozycje	dostawców”	 i	 „ABC	budo-
wania”,	 w	 których	 prezentowane	 są	 nowości	
rynkowe oraz informacje o technologiach 

budowlanych.	 Inne	 stałe	 pozycje	 to	 artykuły	
ekonomiczne	 w	 dziale	 „ABC	 rynku	 budowla-
nego”	 oraz	 informacje	 odnotowujące	 wyniki	
Grupy	PSB.	Od	2003	r.	Głos	PSB	dociera	także	

bezpłatnie,	w	nakładzie	niemal	6	tys.	egzem-
plarzy,	 do	 ponad	 dwustu	 szkół	 budowlanych	 
w	 całym	 kraju.	 Obecnie	 nakład	 pisma	 sięga	 
20 tys. egzemplarzy.

Wizyty	w	urzędach,	 
u	architekta,	w	banku,	

w	składzie	budowlanym.	
Każdy,	kto	sam	budował	

dom, doskonale wie ile 
energii	i	czasu	trzeba	

poświęcić	na	załatwienie	
spraw	związanych	 

z	inwestycją.

Program Buduj z PSB

Z	 myślą	 o	 indywidualnych	 inwestorach,	 za-
mierzających	 samodzielnie	 realizować	 swoje	
mieszkaniowe marzenia, Grupa PSB oraz kil-
kadziesiąt	 firm	 i	 instytucji	 stworzyło	 jesienią	

2001 r. program Buduj z PSB. Byli to produ-
cenci	materiałów	budowlanych,	mebli,	sprzętu	
gospodarstwa	 domowego,	 architekci,	 banki,	 
a	także	towarzystwa	ubezpieczeniowe.	

W	ostatnich	latach	zmieniła	się	kultura	budo-
wania,	co	miało	niebagatelny	wpływ	na	ewo-
lucję	usług	jakie	oferuje	program.	Konsultanci	
–	 pracownicy	 składu	 stali	 się	 bardzo	 szybko	
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mocnym	atutem	tej	akcji.	Dzięki	nim	za	budo-
waniem z PSB przemawia szeroko rozumiane 
doradztwo.	 Konsultant	 często	 całe	 godziny	
spędza	z	klientem,	prezentując	plusy	i	minusy	
określonych	 technologii,	 podpowiadając	 jaki	
materiał	wybrać,	 dokonując	 setek	wyliczeń	 –	
wszystko	 po	 to,	 aby	 powstał	 dom	 najbliższy	
marzeniom inwestora, zarazem (co niejedno-
krotnie	najważniejsze)	będzie	na	miarę	możli-
wości	finansowych	kupującego.
Bardzo istotne w programie jest partnerstwo. 
Bez	współpracy	 kilkudziesięciu	producentów,	
banków,	 biur	 projektowych,	 firm	 budowla-
nych i innych instytucji inicjatywa PSB nie 
miałaby	 racji	 bytu.	 Ta	 współpraca	 jest	 wy-
darzeniem	 pionierskim	 w	 branży	 budowla-

nej i jednym z najciekaw- 
szych	pomysłów	gospodar-
czej	 współpracy	 w	 naszym	
kraju. Wzajemne wspie-
ranie	 i	 promowanie	 usług	
swoich i partnerów pozwa- 
la	bezpośrednio	zmniejszyć	
koszty,	 a	 pośrednio	 zwięk-
szyć	 efekty	 współpracy.	
Łącz-nie	 w	 przedsięwzięciu	
(w	ciągu	7	lat)	uczestniczy-
ło	85	dostawców,	w	tym	od	
samego	początku	24	firmy:	
Atlas, Cerrad, CRH, Fakro, 
Gamrat, Hörmann, IBF, Icopal, Isover, Jopek, 
Lafarge	Gips,	LC	EkoKlinkier,	Maxit,	Onduline,	
Paroc, Pol-Skone, Rockwool, Ruukki, Silikaty 
Teodory,	 Stolarka	 Wołomin,	 Stolbud	 Włosz-
czowa, Termo Organika, Selena, Ursa. Ponad-
to	w	Programie	uczestniczyło	11	innych	firm/
instytucji,	a	od	samego	początku	są	z	nami:	
firma	Extradom,	Bank	PKO	BP	oraz	Gaspol.
Niemal	 22	 000	 wybudowanych	 domów	 przy	
pomocy	 150	 składów	 PSB	 i	 paru	 tysięcy	 firm	
budowlanych	to	olbrzymi	kapitał	doświadczeń.	

Poznaliśmy	m.in.	bardzo	dobrze	specyfikę	regio-
nalną	–	obiekty	te	powstały	lub	są	wznoszone	
w	niemal	1	500	miejscowościach	zlokalizowa-
nych	w	ok.	300	powiatach.	Z	PSB	budują	 i	 re-
montują	 mieszkańcy	 wielu	 miast,	 ale	 przede	
wszystkim	 małych	 miasteczek	 i	 wsi.	 Można	
śmiało	stwierdzić,	że	dzisiaj	większość	inwesto-
rów	planujących	budowę	domu	szuka	informa-
cji i kieruje swoje kroki do placówek PSB.

Klient	firmy	Sunbud	z	Pabianic	
przed	swoim	domem,	grudzień	2002

Klienci	firmy	Gambud	z	Krakowa,	
budujący	minihotelik	z	PSB,	grudzień	2002

Klient	firmy	Buster	z	Gliwic	 
przed swoim domem, listopad 2002

Dom	klienta	firmy	Nasz	Dom	z	Ostrołęki,	listopad	2002

Klient	firmy	Kolonia	z	Krakowa	 
przed	swoim	domem,	grudzień	2002
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Grupa	od	początku	
funkcjonowania realizuje 
różnego	typu	programy	

szkoleniowe,	wiedząc	
jak	poziom	kwalifikacji	
personelu	przekłada	się	
na	efektywność	funkcjo-

nowania	firm.

Szkolenia

Na	przestrzeni	 lat	w	całej	 sieci	 składów	kon-
tynuowaliśmy	 dwa	 zasadnicze	 nurty	 eduka-
cyjne:	 szkolenia	 techniczne	 i	 merytoryczne	
przeznaczone dla pracowników hurtowni oraz 
Szkołę	Dobrego	Budowania	PSB	dedykowaną	
pracownikom	firm	budowlanych.		

Szkolenia dla właścicieli  
i personelu składów

1.	Szkolenia	techniczne	–	w	ciągu	10	lat	zor-
ganizowaliśmy	 230	 sesji,	 podczas	 których	
personel	 handlowy	 składów	 aktualizował	
wiedzę	 o	 produktach	 i	 technologiach	 do-
stawców	 PSB.	 Uczestniczyło	 w	 nich	 łącznie	
ok.	7	900	słuchaczy	ze	160	hurtowni,	a	wy-
kłady	prowadzili	 lektorzy	ponad	100	produ-
centów. 
2.	Szkolenia	merytoryczne	–	doskonaliły	wie-
dzę	 z	 zakresu	 technik	 sprzedaży,	 negocjacji,	
finansów	 i	 szeroko	 pojętego	 zarządzania.	
Wśród	 głównych	 firm	 edukacyjnych	 należy	
wymienić:	 Kanadyjski	 Instytut	 Zarządzania,	
firmę	Credo	oraz	Top	Trade.	W	okresie	10	lat	
szkolenia	 te	 zgromadziły	 kilkuset	 słuchaczy	
z	około	60	firm.

Szkolenia dla stałych klientów 
składów PSB

Nieskromnie	można	powiedzieć,	że	Grupa	PSB	
wraz	 z	 partnerami	 podjęła	 jeden	 z	 najwięk-
szych	wysiłków	edukacyjnych	ostatnich	lat	dla	
sektora	wykonawstwa	budowlanego	w	Polsce.	
Jego celem jest systematyczne podnoszenie 
standardu	 robót	 realizowanych	 codziennie	
przez	tysiące	małych	ekip	budowlanych.	Szko-
ła	Dobrego	Budowania	PSB	to	program	prak-
tycznego	kształcenia	właścicieli	i	pracowników	
firm,	będących	stałymi	klientami	składów	PSB.	
Łącznie,	od	2001	r.	ponad	100	akcjonariuszy	
zorganizowało	 ponad	
1	 000	 spotkań,	 na	 któ-
rych 110 producentów 
(wielu wielokrotnie) pro-
wadziło	 wykłady	 teore-
tyczne i pokazy praktycz-
ne	 zastosowań	 swoich	
produktów i technologii. 
Uczestniczyło	w	nich	aż	
37	 tysięcy	 słuchaczy,	
stanowiących	 kilka	 pro-
cent	 ogółu	 wszystkich	

zatrudnionych w tym sektorze w kraju. 
We	wszystkich	działaniach	edukacyjnych	PSB	
w	 minionej	 dekadzie	 frekwencja	 słuchaczy	
wyniosła	około	47	tysięcy	osób.	Łączne	nakła-
dy	na	podniesienie	 kwalifikacji	 pracowników	
i klientów Grupy PSB poniesione w tym cza-
sie	przez	dostawców	i	akcjonariuszy	wyniosły	
około	6	mln	zł.	Te	liczby	potwierdzają	jak	dużą	
wagę	 akcjonariusze	 Grupy	 PSB	 przykładają	
do	stałego	poprawiania	jednej	z	najważniej-
szych	przewag	nad	konkurencją,	tzn.	do	kom-
petencji	swoich	pracowników	oraz	budowania	
lojalności	klientów.

Szkolenie techniczne w Dychowie dla akcjonariuszy PSB 
z	Dolnego	Śląska	i	Wielkopolski,	styczeń	2001

Szkolenie	dla	wykonawców	budowlanych	–	klientów	
firmy	Pagaz	z	Kamiennej	Góry,	marzec	2006

Szkolenie	dla	wykonawców	na	placu	budowy	 
klienta	firmy	Ireko	z	Warszawy,	wrzesień	2006
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STYCZEŃ 

Grupa PSB S.A. otrzymała „Złoty Medal” Mię-• 
dzynarodowych Targów Poznańskich BUD-
MA ‘2002 za program „Buduj dom z PSB”.
Rozstrzygnięcie konkursu krzyżówkowego • 
(z dwumiesięcznika PSB) na najlepsze hasło 
z PSB. Spośród 128 nadesłanych haseł za 
najlepsze uznano dwa: „Kupuj sobie gdzie 
kto chce, lecz najlepiej w PSB” oraz „PSB pa-
nowie, panie to jest tanie budowanie”. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody po 1 000 zł.

MARZEC

Przyjęcie do Grupy PSB 10 nowych akcjona-• 
riuszy.
I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Za-• 
rządu Grupy PSB S.A. zorganizowano w Pia-
secznie k. Warszawy, z udziałem 112 za-
wodników, wśród nich 3 panie, startujących 
w barwach 12 drużyn. Padły 222 bramki.

MAJ

Grupa PSB S.A. otrzymuje Godło Promocyjne • 
Teraz Polska za najbardziej efektywną for-
mę pomocy małym i średnim przedsiębior-
stwom.
Do programu Buduj dom z PSB przystępuje • 
tysięczny klient.

Na rynku jeszcze gorzej

Ten rok okazał się jeszcze gorszym dla branży budowlanej od poprzednie-
go. Produkcja budowlano-montażowa spadła o 11%, a ilość wydanych po-
zwoleń na budowę w budownictwie indywidualnym aż o 50%. Większość 
firm handlujących materiałami budowlanymi zanotowała spadek wyników, 
w tym co drugi skład PSB. Mimo kryzysu, łączne przychody ze sprzedaży ma-
teriałów budowlanych wszystkich firm, tworzących naszą sieć, były gorsze od 
wyników sprzed roku zaledwie o 0,4% i wyniosły 2,7 mld zł. Było to możliwe 
dzięki powiększeniu Grupy o 22 nowe firmy. Wyniki samej centrali Grupy PSB 
nie były skorelowane bezpośrednio z koniunkturą – przychody wzrosły o 20% 
(do poziomu 561 mln zł), zaś oferta handlowa niemal podwoiła się, osiąga-
jąc pułap 60 tys. pozycji asortymentowych.

Umowa o partnerstwie

Niezwykle istotne dla przyszłości Grupy było opracowanie i uzgodnienie no-
wych zasad regulujących wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy akcjonariu-
szami i centralą. W ciągu czterech lat formuła i zdolność do egzekwowania 
zapisów zawartych w dotychczasowym Kodeksie Etycznym wyczerpała się. 
Pojawiła się pilna potrzeba stworzenia bardziej solidnych podstaw prawnych 
do sprawnego funkcjonowania coraz większej sieci handlowej. Prace nad 
nowym dokumentem - Umową o Partnerskiej Współpracy Handlowej trwały 
wiele miesięcy i zostały sfinalizowane w końcu 2002 r. Mając Umowę można 
było kontynuować prace nad budową spójnej sieci, w skład której wchodzi 
kilkaset bardzo zróżnicowanych podmiotów handlowych.

Nagrody i wyróżnienia

Konsekwentnie realizowane od czterech lat działania marketingowe przynio-
sły wymierne efekty - według badań Pentor’a z końcem 2002 r. wiedzę o ist-
nieniu sieci składów budowlanych PSB deklarowało 21% dorosłych Polaków.  
Program Buduj z PSB został uznany za największe i najbardziej komplekso-
we przedsięwzięcie wspomagające budownictwo indywidualne na polskim 
rynku, za co Grupa otrzymała „Złoty Medal” Międzynarodowych Targów Po-
znańskich Budma ‘2002. Była to pierwsza nagroda jaką Targi w swojej kil-
kudziesięcioletniej historii przyznały firmie kupieckiej. Grupa PSB otrzymała 
też w 2002 r. wiele innych prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym Godło 
Promocyjne Teraz Polska, Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu BCC oraz 
Medal Europejski BCC. 

Rok 2002

Złoty	Medal	Międzynarodowych	Targów	Poznańskich,	Godło	Promocyjne	Teraz	Polska	
oraz	Złota	Statuetka	Lidera	Polskiego	Biznesu	BCC	dla	Grupy	PSB

W	I	Halowym	Turnieju	Piłki	Nożnej	PSB,	 
zwyciężyła	drużyna	firmy	Okno-Bud	z	Przytyku

Dom	klienta	firmy	Baza	z	Wałcza
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CZERWIEC

Zgromadzenie Wspólników Euro-Matu wy-• 
biera nową Radę Nadzorczą, w której skład 
wchodzi m.in. Mirosław Lubarski, dyrektor 
marketingu Grupy PSB.

SIERPIEŃ

Oddanie do użytku hali magazynowej o po-• 
wierzchni 3500 m2 w siedzibie Grupy, w We-
łeczu. 

GRUDZIEŃ

Ukończenie prac nad nowym dokumentem • 
- Umową o Partnerskiej Współpracy Handlo-
wej - regulującym wzajemne prawa i obo-
wiązki pomiędzy akcjonariuszami i centralą 
PSB.

Przystosowanie 2 pilotażowych placówek • 
handlowych - w Suwałkach i w Jarocinie – 
do podjęcia sprzedaży detalicznej w ramach 
przygotowań do realizacji programu budo-
wy sieci sklepów PSB Mrówka.

Pilotażowe Mrówki

W sezonie 2002 Grupa podjęła budowę placówek detalicznych pod nazwą 
PSB-Mrówka, przystępując tym samym do realizacji programu tworzenia sie-
ci sklepów samoobsługowych w ośrodkach powiatowych. Wówczas powsta-
ły 2 pilotażowe placówki - w Suwałkach i Jarocinie, których zadaniem było 
zdobycie doświadczeń i wypracowanie najlepszych rozwiązań pod względem 
asortymentu i obsługi klientów w małych miejscowościach (patrz Mrówki).
Rozwój Grupy PSB, pod względem liczby Akcjonariuszy, obrotów handlo-
wych, działań marketingowych oraz sektora DIY, spowodował konieczność 
zatrudnienia w Centrali 18 dodatkowych pracowników. Na koniec 2002 r. 
Grupa PSB S.A. zatrudniała 95 osób. Tempa nabrały nakłady inwestycyjne, 
które sięgnęły w tym roku 5,5 mln zł i były przeznaczone na dokończenie 
budowy hali magazynowej oraz zakup środków transportu i sprzętu kompu-
terowego.

Hala	magazynowa	PSB	w	Wełeczu

Umowa	o	Partnerskiej	Współpracy	Handlowej

Sklep Mrówka PSB w Jarocinie
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Jednym z najistotniej-
szych	elementów	obecnej	

strategii Grupy PSB jest 
tworzenie	samoobsługo-

wych placówek handlo-
wych	w	miejscowościach	
powiatowych pod wspól-
ną	nazwą	PSB-Mrówka.

Mrówki

Celem	 Mrówek	 jest	 uzupełnienie	 aktualnej	
oferty	handlowej	składów	PSB	o	nowy	asorty-
ment, kupowany przez klientów detalicznych 
prosto	z	półek	marketu.	Sklepy	powstają	jako	
wspólne	 przedsięwzięcie	 centrali	 i	 akcjona-
riusza	 PSB.	 Grupa	 PSB	 S.A.	 jest	 właścicielem	
znaku	słowno-graficznego	PSB-Mrówka	i	know
-how	przedsięwzięcia.	Akcjonariusz	dysponuje	
odpowiednią	działką,	stawia	obiekt,	zatrudnia	
personel	i	prowadzi	działalność.	Dokumentem	
zawierającym	wzajemne	relacje	obu	stron	jest	
Umowa	Partnerska.	Reguluje	ona	szczegółowo	
prawa	własności	partnerów	oraz	prawa	i	obo-
wiązki	 związane	 z	 budową	 i	 wyposażeniem	
oraz prowadzeniem sklepu.

Sklepy	posiadają	w	swojej	ofercie	od	kilku	do	
kilkunastu	 tysięcy	 pozycji	 asortymentowych	
w	 takich	 działach	 jak:	 instalacje	 i	 technika	
grzewcza,	 wentylacje,	 chemia	 budowlana	
i	 gospodarcza,	 płytki	 ceramiczne,	 wyposaże-
nie	 łazienek	 i	 kuchni,	 farby,	 tapety,	materiały	
wykończeniowe	na	podłogi	i	ściany,	narzędzia	
i	 elektronarzędzia,	 artykuły	 oświetleniowe,	
elektryczne, dekoracyjne i motoryzacyjne oraz 
ogród i otoczenie domu.
Sklepy	Mrówka,	 jako	placówki	 „Zrób	 to	sam”,	
wyglądem	 przypominają	 swoje	 większe	 od-
powiedniki	 –	 hipermarkety	 budowlane.	 Stan-
dardowy projekt to hala o powierzchni ok.  
1	100	-	1	600	m²	z	zewnętrzną	częścią	ogro-

dową.	 Towary	 są	 dostępne	 bezpośrednio	 na	
półkach,	 a	 klienci	 samodzielnie	 wkładają	 je	
do	 wózków	 lub	 koszyków.	 Magazyn	 stanowi	
górna	część	regałów,	tzn.	strefa	powyżej	2,5	m	
wysokości	nad	podłogą.	
Dla	 tego	 typu	placówek	handlowych	 typową	
formą	komunikacji	z	rynkiem	są	cykliczne	pro-
mocje.	Co	miesiąc	każda	Mrówka	PSB	emituje	
gazetkę	 (w	 nakładzie	 od	 kilku	 do	 kilkunastu	
tysięcy)	 ze	 specjalnymi	 cenami	 na	 wybrane	
produkty,	która	kolportowana	jest	w	środowi-
sku lokalnym.

Mrówka	PSB	prowadzona	przez	firmę	 
Fawid w Wieluniu, marzec 2008

Mrówka PSB w Parczewie, prowadzona  
przez	firmę	Sobianek,	grudzień	2007

Mrówka	PSB	w	Żaganiu,	prowadzona	 
przez	firmę	Ireneusz	Danieliszyn,	lipiec	2007

Mrówka	PSB	w	Pułtusku,	prowadzona	przez	firmę	Glaz-Bud,	listopad	2007
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STYCZEŃ 

Grupa PSB zostaje jednym z 12 laureatów • 
konkursu „Lider Polskiego Biznesu”. W 2002 r. 
ankiety konkursowe nadesłało 169 firm - 
członków Business Center Club.
Wdrożenie w Spółce nowoczesnego oprogra-• 
mowania komputerowego klasy ERP.

KWIECIEŃ

Po raz pierwszy pismo Grupa PSB trafia do • 
szkół budowlanych. W numerze m.in. zestaw 
artykułów z nadtytułem „Z PSB w szkolnej 
ławce”.

MAJ-CZERWIEC

Festyny zorganizowane przez 27 akcjonariu-• 
szy PSB sponsorowało 87 dostawców Gru-
py. Odbywające się w całej Polsce imprezy 
przyciągnęły dosłownie tłumy gości, przede 
wszystkim mieszkańców małych i średniej 
wielkości miejscowości. W Świętochłowicach 
na Rodzinnym Jarmarku Kenpolu bawiło się 
18 tysięcy osób.

CZERWIEC

PSB obchodzi 5-lecie. Na uroczystej Gali • 
urodzinowej ugoszczono niemal 2 000 osób 
w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie.
Pierwszy jubileusz Grupy połączono z I We-• 
wnętrznymi Targami PSB, zorganizowanymi 
w hotelu Gromada w Warszawie z udziałem 
113 wystawców – producentów materiałów 
budowlanych będących dostawcami PSB 
oraz 180 kupców – akcjonariuszy PSB. Łącz-
nie w Targach uczestniczyło ponad 1500 
osób.

Kryzys przełamany

W 2003 r. nastąpiło przełamanie kilkuletniego kryzysowego trendu w branży. 
Popyt wśród inwestorów stymulowała przede wszystkim podatkowa polityka 
państwa: zapowiedź zniesienia w 2004 r. części ulg podatkowych i wprowa-
dzenie znacznie wyższej, 22% stawki VAT na wszystkie materiały budowla-
ne. Spowodowało to wzrost sprzedaży w hurtowniach. Głównie dzięki tym 
czynnikom przeciętne przychody składów PSB wzrosły o 8% w stosunku do 
2002 r. Przychody spółki ze sprzedaży wzrosły o 16% i wyniosły 651 mln zł,  
co uplasowało nas na 250 miejscu wśród największych firm w rankin-
gu „Rzeczpospolitej”. W skali roku wprowadziliśmy do oferty handlowej  
ok. 30 tys. nowych pozycji asortymentowych i podpisaliśmy ponad 30 no-
wych kontraktów z dostawcami.

Ruch w akcjonariacie

W tym czasie przyjęliśmy do sieci kolejne składy budowlane, ale także za-
przestaliśmy współpracy z kilkoma dotychczasowymi akcjonariuszami, którzy 
nie wyrazili woli współpracy w oparciu o nową Umowę Partnerską, kilka firm 
zbankrutowało w wyniku kryzysu rynkowego. W rezultacie tych zmian na ko-
niec 2003 r. spółka obsługiwała 223 firmy kupieckie, a ich łączne przychody 
ze sprzedaży materiałów budowlanych wyniosły 2,6 mld zł. Akcjonariat spółki 
został także w 2003 r. poszerzony o podmioty będące znaczącymi producen-
tami materiałów budowlanych w Polsce i jednocześnie kontraktowymi do-
stawcami sieci. Dzięki temu Grupa PSB S.A. zdecydowanie podwyższyła kapi-
tał zakładowy oraz umocniła współpracę z tymi podmiotami. W omawianym 
okresie powstało 6 nowych placówek PSB-Mrówka w następujących mia-
stach: Wyszków, Zambrów, Końskie, Krosno, Radomsko i Ciechanów. Otwarta 
w grudniu placówka w Ciechanowie była pierwszym modelowym sklepem 
sieci, jaki stworzyliśmy w oparciu o zdobyte do tej pory doświadczenia.

Rekordowe inwestycje

Był to także rok największych w historii Grupy PSB S.A. inwestycji – osiągnęły 
one wartość 11,9 mln zł i były dwukrotnie większe niż w roku poprzednim. 
Na początku roku wdrożyliśmy nowoczesne oprogramowanie komputerowe 
klasy ERP, pozwalające sprawnie zarządzać tak dużą i szybko rozwijającą się 
firmą. Rozwój spółki spowodował konieczność tworzenia kolejnych miejsc 
pracy, dlatego podjęto budowę nowego biurowca. Istotną dla przyszłości 
spółki była także decyzja o budowie działu produkcji wyrobów ze stali. 

Rok 2003

Ilustracja	w	Głosie	PSB	nr	2-2003
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Jedna ze zmian w statucie spółki Grupa  • 
PSB S.A. (wprowadzonych przez Walne Zgro-
madzenie) przewiduje, że żaden z akcjona-
riuszy nie może mieć więcej niż 10% kapi-
tału akcyjnego.

GRUDZIEŃ

Przyjęcie do Grupy PSB 10 nowych akcjona-• 
riuszy.
Otwarcie w Ciechanowie pierwszego mode-• 
lowego sklepu sieci PSB-Mrówka. W obiekcie 
wybudowanym i prowadzonym przez ak-
cjonariusza Grupy, firmę Rolbud Ciechanów 
wykorzystano doświadczenia zdobyte wcze-
śniej w pierwszych Mrówkach.
10-tysięczny klient przystąpił do programu • 
Buduj z PSB.

Pięciolecie i pierwsze Targi PSB

W 2003 r. obchodziliśmy jubileusz pięciolecia spółki i przy tej okazji zorgani-
zowaliśmy I Wewnętrzne Targi Grupy PSB w Hotelu Gromada, w Warszawie. 
Na uroczystej Gali urodzinowej gościliśmy niemal 2 000 osób w Sali Kon-
gresowej PKiN, w Warszawie. Na scenie występowali Jacek Wójcicki, Mar-
cin Daniec i Budka Suflera. Dyrektorzy spółki wręczyli statuetki dostawcom  
(22 firmy) i akcjonariuszom (33 firmy), którzy wnieśli największy wkład w do-
tychczasowy rozwój PSB (patrz Targi).,

Gala	na	pięciolecie	PSB

W	stoisku	firmy	Termo	Organika

Bogdan Panhirsz wita uczestników I Targów PSB

W	stoisku	firmy	UrsaPrzed	stoiskiem	firmy	Paroc

Klienci	firmy	Sufigs	z	Tarnowa	budujący	dom	z	PSB
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Pomysł	targów	 
przenieśliśmy	z	podob-

nych imprez, organizowa-
nych od wielu lat, przez 

inne	grupy	w	Europie	
i USA. Polega on na tym, 
że	producenci	-	wyłącz-
nie	najwięksi	dostawcy	

Grupy,	oferują	kupcom	-	
wyłącznie	akcjonariuszom	

PSB, specjalne warunki 
zakupowe	ważne	tylko	

podczas imprezy.

Targi Grupy PSB

Dzięki	takiej	formule	dwudniowa	impreza	róż-
ni	się	zupełnie	od	typowych	targów	 i	wystaw	
w Polsce. Od 2004 r. targi PSB organizujemy 
zawsze w kwietniu, w Centrum Targowym Kiel-
ce. Na pierwszych targach 113 wystawców 
zawarło	2	000	kontraktów,	na	kwotę	17	mln	zł, 
cztery	 lata	 później	 147	 producentów	 podpi-
sało	2	850	umów	z	kupcami	na	łączną	kwotę	
ponad	84	mln	zł.	Praktyka	dowodzi,	że	ok.	80%	

tych	 kontraktów	 jest	 realizowanych	 w	 ciągu	
2-3	miesięcy	po	targach.	W	ocenie	wielu	firm,	
zarówno	kupieckich	jak	i	produkujących	mate-
riały	budowlane,	targi	zapewniają	im	od	kilku	
do	 dziesięciu	 procent	 rocznych	 wzajemnych	
obrotów.	
Ważna	jest	także	 integracyjna	rola	tej	 impre-
zy	–	w	ostatnich	latach	gościmy	każdorazowo	
ponad 1 800 uczestników, którzy w jednym 

miejscu	 mają	 okazję	 do	 spotkania	 najważ-
niejszych	 partnerów	 biznesowych,	 wysłucha-
nia	ciekawych	wykładów	i	prezentacji	oraz	do		
miłej	zabawy	podczas	gali.	W	dotychczasowej	
historii	targów	wykłady	i	prelekcje	mieli	m.in.:	
prof.	Krzysztof	Obłój,	prof.	Witold	Orłowski,	Ja-
cek Santorski i Marek Goliszewski. Na galach 
bawili	nas:	Maryla	Rodowicz,	Beata	Kozidrak,	
Bajm,	Kombi,	Boba	Jazz	Band,	In-Grid.

IV	Targi	Grupy	PSB	w	Kielcach,	kwiecień	2006

Marian	Fijołek	-	kupiec	PSB,	właściciel	firmy	Building	Business	 
z	Bielska-Białej	przed	kamerą	TVP3.	III	Targi	PSB,	kwiecień	2005

Beata	Kozidrak	na	Gali	II	Targów	PSB,	kwiecień	2004
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STYCZEŃ 

Ukazał się pierwszy numer Barometru Bu-• 
downictwa, przeznaczony wyłącznie dla do-
stawców i akcjonariuszy PSB. Przekazywane 
co miesiąc drogą elektroniczną wydawnic-
two zawiera dane statystyczne GUS i infor-
macje udostępniane przez Grupę PSB S.A.
Grupa PSB SA otrzymuje tytuł Lidera Regio-• 
nu Świętokrzyskiego w kategorii „handel de-
taliczny”. Organizatorami konkursu są gaze-
ta „Echo Dnia” oraz radio TAK z Kielc.
Grupa PSB SA zostaje po raz drugi laureatem • 
ogólnopolskiego konkursu w Programie Go-
spodarczo-Konsumenckim Solidna Firma, 
występując zarazem jako firma-partner Fi-
nału Programu.

LUTY

 Pierwszy jubileusz Slalomu Giganta PSB • 
w Szklarskiej Porębie. Od 5 lat w dorocznej 
imprezie uczestniczyło po stokilkadziesiąt, 
a nawet ponad dwieście gości – kupców PSB 
z całej Polski, wraz z najbliższymi oraz pra-
cownikami hurtowni i klientami.

Pierwszy szok na rynku

Początek 2004 r. dla branży handlu 
materiałami budowlanymi był jednym 
z najbardziej niezwykłych okresów 
w skali wielu dziesięcioleci. Wyjątko-
wość ta wynikała z wcześniejszych za-
powiedzi zmiany stawki podatku VAT 
na materiały budowlane, która weszła 
w życie 1 maja. W marcu i kwietniu 
2004 r. branża przeżyła nie notowany 
w innych krajach wstrząs, związany 
ze sztucznym popytem na materiały 
budowlane. W wyniku tej krótkotrwa-
łej eksplozji transakcji handlowych 
wszystkie podmioty gospodarcze, 
przez wiele miesięcy, ponosiły nieobli-
czalne koszty związane z panującym 
chaosem, brakiem jednoznacznej in-
terpretacji przepisów oraz wszelkimi 
konsekwencjami finansowymi tego 
stanu rzeczy. 
W skali całego roku przeciętne przy-
chody składów PSB ze sprzedaży ma-
teriałów budowlanych były wyższe o ponad 6% od wyników 2003 r. Trzy 
czwarte firm zanotowało poprawę wyników w stosunku do sezonu poprzed-
niego. Łączne przychody 237 podmiotów wyniosły ok. 2,9 mld zł, w tym przy-
chody ze sprzedaży materiałów budowlanych zamknęły się kwotą niemal 
2,8 mld zł. Wielkość przychodów ze sprzedaży towarów Grupy PSB S.A. wy-
niosła 753 mln zł i była o 16% większa niż przed rokiem. W tym czasie liczba 
producentów, z którymi podpisaliśmy kontrakty wzrosła z 405 do 460, a ilość 
pozycji asortymentowych fakturowanych przez centralę PSB podniosła się aż 
o 62%, z ok. 90 tys. do 146 tys.

Wortal budowlany PSB

W połowie roku spółka uruchomiła nowy wortal budowlany, poświęcony kom-
pleksowej prezentacji sieci handlowej Grupy PSB, jej partnerów, katalogu pro-
duktów oraz porad budowlanych. Dzięki tym korzystnym zmianom w 2004 
r. zanotowaliśmy 1 milion odsłon (ponad dwukrotnie więcej niż w 2003) i od 
tego sezonu witryny internetowe Grupy stały się jednym z najszerszych źró-
deł informacji o branży dla dziesiątków tysięcy internatów. 

Obecność w sporcie - kolarze

W 2004 r. podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu dotychczasowej aktywności 
marketingowej o obecność w sporcie. Wraz z firmami Kreisel i EkoKlinkier, 
Spółka objęła sponsoringiem zawodowy team kolarski, który przyjął nazwę 
„Grupa PSB”. Przygodę z kolarstwem zawodowym kontynuowaliśmy przez 

Rok 2004

Rynek	materiałów	budowlanych	może	być	 
mniej	tajemniczy	–	wykres	z	okładki	Głosu	PSB	 

nr	1-2005	oddaje	korelację	przychodów	 
centrali	PSB	i	całej	Grupy

Tarcza Barometru Budownictwa

Pozowanie przed zjazdem
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Porozumienie spółki z firmą Kolporter Info. • 
Efektem – przygotowanie przez nowego 
partnera Grupy specjalnie dla składów PSB 
oprogramowania klasy ERP.

KWIECIEŃ

Przyjęcie do Grupy PSB 12 nowych akcjona-• 
riuszy.
Prezentacja Zawodowego Zespołu Kolarskie-• 
go Grupa PSB, zarejestrowanego w Między-
narodowej Unii Kolarskiej (UCI). W uroczy-
stej gali uczestniczyło wielu znakomitych 
gości, m.in. kolarze Ryszard Szurkowski i Ta-
deusz Mytnik. Obok PSB, zespół sponsorowa-
ły firmy Kreisel i EkoKlinkier.

MAJ

Magdalena Górnik, pełnomocnik PSB w Ma-• 
łopolsce, żegna się z Grupą przechodząc 
na emeryturę. Pożegnalne spotkanie w Ry-
trze, z udziałem 200 osób, sponsorowało 
16 producentów materiałów budowlanych. 
Przyjaciele i kierownictwo PSB serdecznie 
dziękowali Madzi za wieloletnią współpracę, 
zaangażowanie i wkład, jaki włożyła w osią-
gnięcia Grupy.

dwa sezony sportowe, podczas których nasz zespół, startując w kilkuset wy-
ścigach w kraju i zagranicą, odniósł ponad 50 zwycięstw. W rankingach Mię-
dzynarodowej Federacji Kolarskiej (UCI) „Grupa PSB” zakończyła oba sezony 
na 16 miejscu na świecie i 3 miejscu wśród polskich ekip. 
Nowe, jak i dotychczasowe akcje marketingowe zaowocowały nadaniem 
spółce przez Instytut Marki Polskiej oraz Krajową Izbę Gospodarczą tytułu 
„Marka Polska” oraz przyznaniem statusu Założyciela Akademii Marek. 

U nas kupujesz – z nami podróżujesz

Więzy łączące akcjonariuszy Grupy z dostawcami 
PSB wzmocnił konkurs sprzedażowy pod hasłem 
„U nas kupujesz – z nami podróżujesz”. Na pierw-
sze 4-dniowe wyjazdy za granicę, do Lwowa i do 
Wilna, zapraszały firmy Lafarge Nida Gips, Termo 
Organika, Kerakoll, Stolarka Wołomin i Ursa, a z za-
proszeń skorzystali najlepsi partnerzy tych firm 
z Górnego Śląska.

Barometr Budownictwa

Od początku roku Grupa rozpoczęła wydawanie comiesięcznych raportów 
dotyczących stanu budownictwa w kraju pod nazwą Barometr Budownictwa. 
Serwis ten stał się najszybszym i najbardziej kompleksowym zestawieniem 
wyników sieci PSB oraz danych satystycznych GUS. Barometr Budownictwa 
dostępny jest wyłącznie dla akcjonariuszy i dostawców PSB. 

Łukasz	Podolski	z	zespołu	„Grupa	PSB”	zwyciężył	
w	wyścigu	o	Memoriał	Romana	Siemińskiego,	maj	2004

Kupcy	PSB	z	Górnego	Śląska	we	Lwowie,	kwiecień	2004

Prezentacja	kolarzy	Zespołu	Zawodowego	„Grupa	PSB”

To dla Madzi te kwiaty. 
Od akcjonariuszy i dyrektorów PSB
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Okazjonalne wydanie w języku angielskim • 
obszernych partii czasopisma Grupa PSB  
(nr 3-2004) - w związku z przystąpieniem Pol-
ski do Unii Europejskiej.

MAJ- CZERWIEC

Małgorzata Ostrowska, Trubadurzy, Kombi, • 
Kate Ryan, Tadeusz Drozda, Bohdan Łazuka, 
kabaret Pirania, Lombard wystąpili w wielu 
spośród ponad dwudziestu festynów zorga-
nizowanych w maju i w czerwcu przez ak-
cjonariuszy PSB przy wsparciu finansowym 
dostawców Grupy.
Wyjazdy kupców PSB na zaproszenie do-• 
stawców Grupy w ramach akcji „U nas kupu-
jesz – z nami podróżujesz”. Celem pierwszych 
wyjazdów zorganizowanych przez Bożenę 
Kmieć-Sąsiadek, pełnomocnika PSB na Gór-
nym Śląsku, były Lwów i Wilno.

CZERWIEC

Uruchomienie w nowo otwartym zakładzie • 
wytwórczym w Wełeczu produkcji siatki po-
sadzkowej i gwoździ budowlanych.
Grupa PSB S.A. oraz dyrektor Bogdan Pan-• 
hirsz otrzymują podczas gali BCC Pierwszy 
Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu.

SIERPIEŃ

Spółka uruchomiła nowy wortal budowlany • 
prezentujący sieć handlową Grupy PSB, jej 
partnerów, katalog  produktów oraz porad 
budowlanych.
Trzydziestu akcjonariuszy PSB uczestniczy • 
w wyjeździe studyjnym do obiektów sieci 
Rautakesko w Finlandii, Estonii, na Litwie 
i Łotwie.

PSB producentem siatek zbrojeniowych i gwoździ

Nakłady inwestycyjne Grupy PSB S.A. w 2004 r. przekroczyły kwotę 11 mln. 
złotych. Największym przedsięwzięciem sezonu było uruchomienie wydzia-
łu produkcji gwoździ i siatek zbrojeniowych do betonu, pracującego na we-
wnętrzne potrzeby sieci handlowej Grupy. Kontynuowaliśmy także budowę 
obiektu biurowego centrali oraz uruchomiliśmy magazyn stali w siedzibie 
firmy. Dokonaliśmy również zakupu obiektów handlowych w Końskich oraz 
rozpoczęliśmy budowę Mrówki w Wałczu. Spółka podjęła decyzję o emisji pu-
blicznych obligacji, w celu sfinansowania programu budowy sieci kolejnych 
sklepów Mrówka (patrz Finanse spółki).

Porozumienie z Kolporter Info

Jednym z najważniejszych wdrożeń z dziedziny usług koordynowanych przez 
centralę na rzecz akcjonariuszy było porozumienie z firmą Kolporter Info.  
Partner ten przygotował specjalnie dla składów PSB oprogramowanie klasy 
ERP. W pierwszym roku zostało ono wdrożone w 15 hurtowniach. Założeniem 
tego przedsięwzięcia jest tworzenie wspólnej platformy informatycznej po-
między centralą a składami PSB, pozwalającej na wydatne zmniejszenie bie-
żących kosztów operacyjnych – składania i realizacji zamówień na dostawy 
materiałów do sieci placówek handlowych.

Produkcja siatki posadzkowej
Marian	Starmach	(od	lewej)	i	Janusz	Wojtasik	obsługują	zgrzewarkę.	Wełecz,	czerwiec	2004

Nowy	wortal	budowlany
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Kapitał,	który	pozwolił	na	
finansowe	zabezpieczenie	
spółki	na	samym	począt-
ku,	pochodził	z	pożyczki	
w	wysokości	1	mln	DM,	

udzielonej w oparciu  
o relacje personalne za-
rządu	przez	szwajcarską	 
firmę	BM	Materials	S.A.	 

Został	on	spłacony	 
w	połowie	2000	r.

Finanse spółki

Pierwszy	 kredyt	w	 rachunku	bieżącym	 spółka	
zaciągnęła	w	1998	r.	w	Banku	PBH	S.A.	W	cią-
gu	czterech	kolejnych	lat	dokonaliśmy	znaczą-
cej	dywersyfikacji	źródeł	kredytowania	poprzez	
podpisanie stosownych umów z kolejnymi 
bankami.	Obecnie	współpracujemy	z	Bankiem	
BPH,	 Pekao,	 ING,	 BH,	 BRE,	 PKO	 BP	 oraz	Mil-
lennium,	w	każdym	z	nich	mamy	czynną	linię	
kredytową.
Oprócz	 kredytów	 spółka	 wykorzystuje	 także	
dwa	 instrumenty	 finansowe,	 które	 dzięki	 od-
powiednim	umowom	z	bankami,	gwarantują	
szybki	spływ	należności	kontrahentów	i	zapew-
niają	w	ten	sposób	należytą	płynność.	Pierwsza	
forma	to	faktoring,	który	zaczęliśmy	stosować	
od	 2002	 r.,	 podpisując	 umowę	 z	 Raiffeisen	
Bank	Polska.	W	kolejnych	latach	nawiązaliśmy	
współpracę	z	BPH	Faktoring,	GMAC	CF	i	Pekao	
Factoring,	 obecnie	 ponad	 50	 składów	 PSB	
tym	 sposobem	 reguluje	 swoje	 zobowiązania	
wobec	 spółki.	 Drugim,	 w	 swoim	 charakterze	
bardzo	 podobnym	do	 faktoringu	 narzędziem	

zabezpieczającym	 firmie	 należne	 kwoty	 jest	
paylink.	 Także	 w	 2002	 r.	 podpisaliśmy	 umo-
wę		o	świadczenie	takich	usług	z	Bankiem	Citi	
Bank	 Handlowy,	 korzysta	 z	 nich	 obecnie	 20	
akcjonariuszy.
Podejmując	 decyzję	 o	 budowie	 sklepów	
PSB-Mrówka	 musieliśmy	 pozyskać	 znaczące	
środki	 kapitałowe	 -	 ze	 względu	 na	 specyfikę	
PSB	 zdecydowaliśmy	 się	 na	 emisję	 obliga-
cji.	W	 kwietniu	 2005	 r.	 wyemitowaliśmy	 na	
rynku	 regulowanym	CeTO	 3-letnie	 obligacje	
na	 kwotę	 16	 mln	 zł.	 Program	 ten	 zakończy	
się	w	kwietniu	2008	r.	Jednocześnie	jesienią	
2005	 r.	 podpisaliśmy	 z	 Bankiem	 PBH	 S.A.	
umowę	o	 przeprowadzenie	 programu	 emisji	
obligacji	na	łączną	kwotę	60	mln	zł.	Są	to	ob-
ligacje	 krótkoterminowe,	 emitowane	 w	 róż-
nych seriach. 
Od	 samego	 początku	 bardzo	 istotnym	 źró-
dłem	 finansowania	 spółki	 jest	 kapitał	własny	
–	przystępując	do	Grupy	PSB	S.A.	akcjonariu-
sze	nabywają	pakiet	50	akcji	w	aktualnej	ce-

nie	 emisyjnej,	w	 ten	 sposób	 firma	 rokrocznie		
pozyskuje	dodatkowe	środki	na	własny	rozwój.	
Łączna	wielkość	kapitałów	własnych	na	koniec	
grudnia	2007	r.	wynosiła	58	mln	zł,	w	tym	ka-
pitał	podstawowy	stanowił	28%,	kapitał	zapa-
sowy	i	rezerwowy	50%	oraz	zysk	22%.	
Należy	 w	 tym	miejscu	 podkreślić	 wyjątkową	
specyfikę	spółki	–	jej	celem	są	usługi	pośrednic-
twa	w	handlu	materiałami	budowlanymi	dla	
zamkniętego	grona	akcjonariuszy.	W	związku	
z	 tym	głównym	celem	 jest	 zapewnienie	 skła-
dom	 materiałów	 w	 jak	 najniższych	 cenach,	
a	to	z	założenia	oznacza	bardzo	niską	zyskow-
ność	spółki.	Grupa	PSB	S.A.,	będąc	wobec	do-
stawców	gwarantem	finansowym	za	zakupio-
ne	przez	akcjonariuszy	materiały	 budowlane,	
musi,	 przy	 niskiej	 rentowności	 oraz	 dużym	
zaangażowaniu	 kredytowym,	 prowadzić	 wy-
jątkowo	restrykcyjną	procedurę	otrzymywania	
należności	 i	 korzystać	 z	 różnorodnych	 instru-
mentów	finansowych,	pomocnych	w	utrzyma-
niu	niezbędnej	płynności.

Akcja PSB Prospekt	Emisyjny	Obligacji	PSB
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MARZEC-MAJ

Zajęcia z udziałem w sumie kilkuset wy-• 
konawców budowlanych przeprowadziło 
w ramach Szkoły Dobrego Budowania PSB 
15 akcjonariuszy Grupy z udziałem 44 pro-
ducentów materiałów budowlanych. Uczest-
nicy szkoleń otrzymali po ich zakończeniu 
stosowne certyfikaty.

KWIECIEŃ 

Zarząd spółki wyemitował obligacje na • 
kwotę 16 mln zł, przeznaczoną głównie  
na inwestycje związane z budową sklepów 
Mrówka. 
Przyjęcie do PSB 7 nowych akcjonariuszy.• 

MAJ-CZERWIEC

Sześć wyjazdów kupców PSB i pracowni-• 
ków producentów materiałów budowla-
nych (w sumie ponad 200 osób) do Pragi 
x 2, Kopenhagi, Sztokholmu i Budapesztu 
w ramach wspólnej akcji „U nas kupujesz – 
z nami podróżujesz”. Zapraszający to firmy: 
Isover (5-krotnie), Termo Organika (4-krot-
nie), CRH (2-krotnie) i Lafarge (też 2-krotnie) 
oraz Ariston, Bolix, Cichewicz Kotły, Gamrat, 
Maxit, Onduline, Selena, Soudal, Ursa i Ve-
lux. Uczestniczyli w wyjazdach kupcy z regio-
nów: Wielkopolska i Dolny Śląsk, Małopolska, 
Górny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Pomorze 
Wschodnie, Kujawy, Warmia i Mazury, Pod-
lasie i Podkarpacie oraz Mazowsze.

CZERWIEC

Według przeprowadzonego przez Instytut • 
Badania i Opinii Rynku Pentor badania 29% 
respondentów deklarowało znajomość pro-
gramu Buduj z PSB.

Upadek po wzlocie

Rok 2005 był okresem ponownie trudnym dla branży i swe piętno odcisnął 
również na wynikach naszej sieci. Wiele zjawisk miało przy tym korzenie 
w sezonie poprzednim. Ponadprzeciętny popyt na materiały budowlane 
na początku 2004 r., spowodowany wzrostem stawki VAT, wpłynął na jego 
adekwatne obniżenie w kolejnym sezonie. Brak aktualnych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla ok. 85% terenów gminnych dalej hamował 
dynamikę rozpoczętych inwestycji w budownictwie indywidualnym. Nastąpił 
znaczący rozrost „szarej strefy” w produkcji, handlu i wykonywaniu usług bu-
dowlanych – głównie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. W efekcie 
tych zjawisk przychody w składach PSB ze sprzedaży materiałów budowla-
nych spadły o ok. 9% w stosunku do poprzedniego sezonu. Ucierpiały głównie 
podmioty obsługujące inwestorów indywidualnych, te zaś, które realizowały 
przedsięwzięcia inwestycyjne przemysłu, handlu sieciowego DIY, centrów 
handlowo-usługowo-rozrywkowych, hoteli, infrastruktury, baz logistycznych 
czy administracji zanotowały znaczne wzrosty.
Łączne przychody akcjonariuszy w 2005 r. wyniosły 2,8 mld zł, w tym ze 
sprzedaży materiałów budowlanych 2,6 mld zł. Wielkość przychodów samej 
spółki wyniosła 657,5 mln zł i była o 13% niższa niż przed rokiem. W tym 
czasie liczba producentów, z którymi podpisaliśmy kontrakty wzrosła z 460 
do 539 - były to niemal wyłącznie umowy zawarte z nowymi dostawcami do 
sklepów Mrówka.

Kolejne „Mrówki”

Grupa kontynuowała rozwój sieci detalicznej - powstało 5 nowych placówek 
w miejscowościach: Brzozów, Tomaszów Mazowiecki, Wałcz, Gniezno i Za-
rzecze k/Żywca. Ich łączna powierzchnia handlowa przekroczyła 7 tys. m². 
Dzięki tym inwestycjom na koniec 2005 r. sieć Mrówek tworzyło 15 placówek. 

Rok 2005

Mrówka	w	Wałczu,	sierpień	2005	r.

Kupcy PSB z Mazowsza i Mazur  
przed	pomnikiem	Św.	Stefana	w	Budapeszcie
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SIERPIEŃ

Grupa PSB rozpoczyna współpracę z porta-• 
lem internetowym gazeta.pl. Serwis infor-
macyjny PSB dostępny jest w dziale „Dom, 
wnętrza.”

WRZESIEŃ

Grupa PSB zostaje „Liderem Informatyki • 
2005” w kategorii „Handel i Usługi”. Orga-
nizatorami konkursu: IDG Poland i redakcja 
„Computerworld”.

PAŹDZIERNIK

Zakończenie budowy nowego biurowca • 
spółki w Wełeczu.

GRUDZIEŃ

Podsumowanie konkursu „Gazele Biznesu” • 
za 2005 r. Wśród laureatów znalazły się fir-
my 21 kupców PSB.

Zarząd spółki wyemitował obligacje na kwotę 16 mln zł, którą głównie prze-
znaczył na inwestycje związane z budową sklepów PSB-Mrówka. 
W 2005 r., po dwu latach wysokich wydatków, obniżyliśmy skalę nakładów 
inwestycyjnych – osiągnęły one poziom 6,2 mln zł. Zmodernizowaliśmy 
obiekt w Końskich i ukończyliśmy budowę Mrówki w Wałczu oraz kupiliśmy 
grunt pod podobny obiekt w Busku-Zdroju. Ale przede wszystkim zakończyli-
śmy budowę nowego biurowca spółki w Wełeczu, dzięki czemu znaczna część 
zespołu centrali mogła rozpocząć pracę w zdecydowanie lepszych warunkach 
lokalowych.

PSB w analizach Pentora

Według analiz Instytutu Badania Opinii i Rynku „Pentor” w 2005 r. tzw. asy-
stowaną znajomość sieci PSB deklarowało 41% respondentów odpowie-
dzialnych w gospodarstwach domowych za załatwianie spraw związanych 
z inwestycjami budowlanymi i remontowymi. Wiedzę o programie Buduj 
z PSB deklarowało 29% badanych. Uzyskane wskaźniki postrzegalności wie-
lokrotnie przewyższyły efekty osiągnięte przez inne sieci hurtowe w Polsce 
oraz były porównywalne z rezultatami uzyskanymi przez sieci DIY.

PSB liderem informatyki

W 2005 r. wcześniejsze inwestycje PSB w dziedzinie informatyki zostały za-
uważone także przez instytucje zewnętrzne. Spółka uzyskała prestiżowy tytuł 
„Lidera Informatyki 2005” w kategorii „Handel i usługi” – w IX konkursie zor-
ganizowanym przez Computerworld i IDG.

„Lider	Informatyki”	dla	PSB,	wrzesień	2005

Nowy	biurowiec	w	Wełeczu

Gazela Biznesu
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STYCZEŃ

Grupa wydaje „Katalog Wizualizacji” skle-• 
pów Mrówka.

MARZEC

Po raz pierwszy pojawiają się w Polsat Sport • 
i TV4 billboardy sponsorskie oraz tablice PSB 
podczas transmisji półfinałowych meczy Pu-
charu Polski w piłce nożnej.

MARZEC-KWIECIEŃ

Otwarcie dwóch kolejnych Mrówek – w Tar-• 
nowie firmy Sufigs (1 100 m² powierzchni 
handlowej) i w Raciborzu firmy Carmex  
(1 600 m² powierzchni handlowej).

Powrót koniunktury

Rok 2006 był okresem o wiele lepszym dla branży niż wiele minionych sezo-
nów. Sektor odnotował tak znaczący wzrost popytu na materiały budowlane, 
że w drugiej połowie roku klienci musieli czekać na niektóre wyroby całymi 
tygodniami. Wiele materiałów podrożało, niektóre nawet do 70%. Pojawi-
ły się także czynniki hamujące, głównym była emigracja wykwalifikowanych 
pracowników budowlanych do krajów Unii Europejskiej, a kolejnym wzrost 
koszów pracy. Boom mieszkaniowy spowodował modyfikację strategii roz-
woju – wielu kupców postanowiło rozpocząć dodatkowo działalność dewe-
loperską.
W wyniku całej tej sytuacji przeciętne przychody w składach PSB wzrosły o po-
nad  10% w stosunku do 2005 r. co dało łączny wynik sieci niemal 3,1 mld zł, 
w tym przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych – 2,8 mld zł. Wyniki 
centrali PSB wzrosły o 21% i osiągnęły kwotę 798 mln zł. 

Pierwsza dywidenda

Sezon budowlany 2006 r. przyniósł nie tylko wzrost przychodów, ale także 
wyjątkowo wysokie zyski, które pozwoliły na wypłatę dywidendy. Była to 
pierwsza w historii spółki wypłata nadwyżek finansowych jej właścicielom, 
otrzymali oni łącznie 1,6 mln zł, tj. po 100 zł od każdej posiadanej akcji. Do-
bre wyniki firmy znalazły także odbicie w ocenie jej wartości - Rzeczpospolita 
oszacowała wartość Grupy PSB S.A. na rekordową w dotychczasowej historii 
kwotę 430 mln zł.

Nowe Mrówki

Na początku roku wydany został „Katalog Wizualizacji” sklepów Mrówka, któ-
ry był pierwszym opracowaniem regulującym jednolite zasady oznakowania 
tych marketów. W omawianym sezonie powstały 4 Mrówki: w Tarnowie, 
Raciborzu, Strzelinie i Biłgoraju. Pilotażowa placówka - w Jarocinie - została 
zamknięta. Inwestycje prowadziliśmy na terenie spółki w Wełeczu, realizując 

Rok 2006

Pierwszy	dom	w	ramach	przedsięwzięcia	deweloperskiego	firmy	Filar	pod	Inowrocławiem

Katalog Wizualizacji Mrówek

Pierwsza telewizyjna transmisja meczu w rozgrywkach 
Pucharu	Polski	z	billboardami	i	tablicami	PSB	w	tle

Mrówka	w	Raciborzu
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KWIECIEŃ

Zmiany organizacyjno-motywacyjne w spół-• 
ce – zarząd rozpoczął proces szerszego dele-
gowania wielu uprawnień kierowniczych do 
szczebla średniego.
„Rzeczpospolita” oszacowała wartość Grupy • 
PSB S.A. na rekordową w dotychczasowej hi-
storii kwotę 430 mln zł.

CZERWIEC

Pierwsza w historii spółki wypłata nadwyżek • 
finansowych jej właścicielom, otrzymali oni 
łącznie 1,6 mln zł, tj. po 100 zł od każdej po-
siadanej akcji.

LIPIEC

Grupa PSB S.A. obejmuje główny mecenat • 
XII Festiwalu Muzycznego imienia Krystyny 
Jamroz w Busku-Zdroju.

LISTOPAD

PSB wydaje małą antologię polskich dowci-• 
pów budowlanych „Tak się budowało, czyli 
Polska Satyra Budowlana”. Dowcipy wybrał 
i opowiedział Kabaret „Pirania”. Autor rysun-
ków: Sławomir Golemiec. 

budowę hali pod przyszłą produkcję siatek zbrojeniowych. Skończyliśmy tak-
że wyposażanie nowo oddanego budynku biurowego w niezbędne systemy 
oraz dokonaliśmy wymiany taboru aut służbowych. 

Stawka na piłkę nożną

Po dwuletnim wspieraniu polskiego kolarstwa szosowego zdecydowaliśmy 
o zmianie dyscypliny i sponsorowaliśmy rozgrywki Europejskich Pucharów 
piłki nożnej. Ponad 33 miliony telewidzów oglądało transmisje z udziałem 
polskich klubów, ukazujące wielkopowierzchniowe banery z logo PSB.

Mecenat nad Festiwalem Muzycznym

W 2006 r. Grupa PSB S.A. objęła główny mecenat XII Festiwalu Muzyczne-
go imienia Krystyny Jamroz - słynnej śpiewaczki operowej, która urodziła 
się i wychowywała w Busku-Zdroju. Buski festiwal, co roku w lipcu, gromadzi 
plejadę wybitnych gwiazd i zespołów, światowej sławy artystów muzyków, 
dyrygentów i śpiewaków z kraju i zagranicy, pozyskując sobie tysiące sym-
patyków i wiernych słuchaczy muzyki klasycznej (patrz Społeczna odpowie-
dzialność biznesu).

Zmiany organizacyjno-motywacyjne

Na koniec 2006 r. stan zatrudnienia w Grupie PSB S.A. wynosił 169 osób. 
Tak jak w wielu innych podobnej wielkości firmach po kilku latach funkcjo-
nowania pojawiła się potrzeba dokonania istotnych zmian o charakterze or-
ganizacyjno-motywacyjnym. Znaczne przeobrażenia zostały wprowadzone 
w podstawowym dziale obsługi klienta. Zarząd rozpoczął proces szerszego 
delegowania wielu uprawnień kierowniczych do szczebla średniego. Wpro-
wadzono system ocen rocznych każdego pracownika oraz zmieniono dotych-
czasowy system premiowy. Premie uzależniono bezpośrednio od wyników 
handlowych osiąganych przez spółkę. Wstępnie zaplanowano system szko-
leń dla pracowników firmy na kolejne lata.

Na	scenie	wybitne	gwiazdy	muzyki	klasycznej

Czy	skrót	PSB	w	tytule	jest	tylko	dziełem	przypadku?...



35

Historia

Grupa od samego  
początku	istnienia	 

starała	się	wspomagać	
społeczność	lokalną	 

poprzez	różnego	typu	
akcje	lub	darowizny.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wspieramy	 finansowo	 lub	 materiałami	 bu-
dowlanymi	 szpitale,	 szkoły,	 stowarzyszenia	
działające	na	rzecz	niepełnosprawnych,	ochot-
niczą	 straż	 pożarną,	 organizacje	 harcerskie	
oraz		obiekty	i	placówki	ważne	dla	dziedzictwa	
kulturowego	 Ponidzia.	 W	 2001	 r.	 objęliśmy	
patronat nad Rodzinnym Domem Dziecka 
w Janinie (powiat Busko-Zdrój). Wspieramy 
różne	 inicjatywy	 sportowe	 i	 kulturalne	 regio-
nu,	od	kilku	lat	jesteśmy	mecenasem	znanego	

w	całym	kraju	festiwalu	muzyki	klasycznej	im.	
Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Pomaga-
my	 finansowo	 w	 prowadzeniu	 badań	 arche-
ologicznych	 na	 terenie	 Ponidzia.	 Wydaliśmy	
własny	 album	 „Świętokrzyskie	 z	 lotu	 ptaka”,	
pokazujący	piękno	 krajobrazów	oraz	dorobek	
kulturowy	 regionu	 świętokrzyskiego.	 Ponad	
3	tysiące	egzemplarzy	nabyły	urzędy	admini-
stracji	lokalnej	oraz	kilkanaście	podmiotów	go-
spodarczych,	aby	wspólnie,	dzięki	tej	publikacji,	

propagować	region	wśród	partnerów	z	innych	
części	Polski	 i	zagranicy.	Łącznie	na	działania	
o	 charakterze	 filantropijnym	 przeznaczyliśmy	
do	tej	pory	ponad	1	mln	zł.
Szerokiego	wsparcia	udzielają	także	potrzebu-
jącym	akcjonariusze	PSB,	pomagając	 zwłasz-
cza	 szkołom,	 klubom	 sportowym,	 placówkom	
kulturalnym	i	opiekuńczym.

Dzieci w Domu Dziecka w Janinie

Fawid	wspiera	Turniej	Szkół	Budowlanych.	Wieluń,	maj	2001	Strona	z	albumu	„Świętokrzyskie	z	lotu	ptaka”
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STYCZEŃ

Grupa PSB S.A. zajęła I miejsce w konkur-• 
sie „Laur Klienta” 2007 w kategorii „Sieci 
Hurtowni Budowlanych”. O tym, że tytuł 
ten przypadł PSB zdecydowały wyniki ba-
dań przeprowadzonych m.in. wśród małych 
i średnich firm budowlanych oraz interne-
towe głosowanie czytelników „Przeglądu 
Gospodarczego” ukazującego się na łamach 
„Gazety Prawnej” bądź w „Rzeczy o Biznesie” 
na łamach „Rzeczypospolitej”.
Budowa nowej hali produkcyjno–magazy-• 
nowej w Wełeczu.

MARZEC

Przyjęcie do PSB 8 nowych akcjonariuszy.• 

KWIECIEŃ

Grupa PSB we współpracy z Sygma Bank Pol-• 
ska i MasterCard emituje pierwszą tzw. co-
brandową kartę kredytową.

Zakończenie pierwszego etapu prac nad • 
„Księgą Mrówki” – zbiorem procedur i stan-
dardów prowadzenia tego typu sklepów. 
Uzupełnieniem Księgi jest, także oddana 
w tym czasie „Księga Standardów Obsługi 
Klienta”.

Boom w budownictwie

Długo oczekiwany boom w budownictwie zaskoczył swoją skalą i charak-
terem nawet największych optymistów. W kilku kluczowych sektorach pro-
dukcji materiałów budowlanych (wełny termoizolacyjne, cement i materiały 
ścienne) doszło do głębokiego kilkumiesięcznego niedostatku mocy wytwór-
czych przy jednoczesnym wzroście cen. Popyt na materiały, zwłaszcza te sto-
sowane w pierwszych etapach budowy, wzrastał wyjątkowo gwałtownie od 
stycznia do maja, po czym zaczął powoli maleć.
Do nadzwyczajnego wzrostu zapotrzebowania na materiały przyczyniła się 
wyjątkowo łagodna zima, inne powody wyjątkowej dynamiki można po-
dzielić na dwie grupy. Pierwsza - to niemal skokowy wzrost optymizmu in-
westorów, spowodowany m.in. niskooprocentowanymi i łatwo dostępnymi 
kredytami hipotecznymi, spadającym bezrobociem, podwyżkami płac i zna-
czącym zmniejszeniem ryzyka utraty pracy oraz rosnącymi zasobami finan-
sowymi, napływającymi od osób pracujących za granicą. Drugi czynnik, to 
zwykła panika - w obawie przed podwyżkami cen inwestorzy  zaczęli już zimą 
masowe zakupy na zapas. Wyjątkowe, co najmniej w skali dekady, zawirowa-
nia cenowe zainspirowały nas do stałego monitoringu cen najważniejszych 
materiałów budowlanych – owe raporty szybko stały się regularnie wykorzy-
stywanym narzędziem pracy wielu dziennikarzy analizujących rynek budow-
lany (patrz PSB w mediach).

PSB miliarderem

Dzięki tak dobrej koniunkturze większość składów budowlanych zanotowała 
historyczne rekordy. Łączne przychody sieci PSB osiągnęły pułap 3,8 mld zł 
i były wyższe o 32% od wyników 2006 r. Należy jednak zauważyć, że nawet 
w tak sprzyjających okolicznościach 10% składów dotknęły spadki przycho-
dów w stosunku do poprzedniego sezonu. Z kolei przychody Grupy PSB S.A. 
były wyższe o 42% i przekroczyły „magiczny” próg jednego miliarda złotych.

Mrówki mają Księgę Operacyjną

Wiosną tego roku został zakończony pierwszy, wielomiesięczny etap prac 
nad „Księgą Mrówki” – zbiorem procedur i standardów prowadzenia tego 
typu sklepów. Będzie ona stale uzupełniana wraz z nabywaniem nowych 
doświadczeń w zarządzaniu siecią detaliczną w miejscowościach powia-
towych. Uzupełnieniem księgi jest, także oddana w tym czasie, „Księga 
Standardów Obsługi Klienta”. Oba opracowania są niezbędnymi poradni-
kami dla właścicieli i personelu sklepów, których do tej pory Mrówki nie 
posiadały. Wiele bardzo istotnych usprawnień, ułatwiających bieżące za-
rządzanie i pracę w sklepach, zostało wdrożonych w oprogramowaniu fir-
my Kolporter Info, na którym funkcjonuje ponad połowa Mrówek i ok. 60 
składów PSB. W 2007 r. powstały 4 sklepy Mrówka: w Żaganiu, Pułtusku, 
Parczewie i Busku-Zdroju. Sklep w Busku, należący do spółki, będzie pełnił 
rolę placówki szkoleniowej dla całej sieci. Spodziewając się dynamicznego 
rozwoju takich marketów w kolejnych latach spółka zatrudniła dodatkowo 
kilku niezbędnych specjalistów z branży DIY.

Rok 2007 i później

Księga	Standardów	Obsługi	Klienta

Budująca	Karta
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Rekordowe wyniki V Targów Grupy PSB: licz-• 
ba wystawiających się producentów-dostaw-
ców PSB – 140, liczba zawartych kontraktów 
2 850, wartość kontraktów – 84,5 mln zł.

CZERWIEC

W Turnieju Tenisa Ziemnego PSB CUP w Kiel-• 
cach wystartowało 34 przedstawicieli kup-
ców i dostawców Grupy. Pierwszą imprezę 
z tego cyklu zorganizowały Agata Żehaluk 
(pełnomocnik PSB na Mazowszu i Mazu-
rach) i Agnieszka Skupin (pełnomocnik PSB 
w regionie Centrum).

WRZESIEŃ

Grupa PSB zostaje partnerem Polskiej Ligi • 
Siatkówki mężczyzn w sezonie 2007/2008. 
W ramach projektu reklamy Grupy mają 
pojawiać się podczas meczów transmito-
wanych przez TV4 i Polsat Sport. W okresie 
28 września – 31 grudnia 2007 r. transmisje 
32 rozegranych meczów obejrzało w TV4 ok. 
ponad 9 mln widzów, a banery z logo PSB 
wyświetliły się 1 433 razy.

WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIK

Rekordowa liczba wyjazdów za granicę kup-• 
ców PSB, zwycięzców w konkursie „U nas 
kupujesz – z nami podróżujesz”: na Sycylię, 
do Paryża, na Kretę, do Turcji, na Majorkę, 
do Lizbony. Zapraszającymi dwunastu czo-

Nowe inwestycje
 
W 2007 r. spółka ponownie realizowała inwestycje o dużej skali finansowej 
ponad 8,5 mln zł. Dotyczyły one m.in. budowy własnej Mrówki w Busku-
Zdroju, hali produkcyjno-magazynowej w Wełeczu oraz zakupu gruntów w 
Busku pod przyszłe działania. Kolejnym krokiem służącym przyszłemu rozwo-
jowi sieci jest rozpoczęcie prac nad tzw. Księgą Składu PSB – zbioru procedur 
i standardów, jakie powinny w nieodległym czasie obowiązywać w hurtow-
niach należących do Grupy. Jednym z bardzo istotnych elementów strategii 
kształtowania sieci będzie wypracowanie modelu specjalistycznego sklepu 
detalicznego dla firm budowlanych. 

Badania satysfakcji akcjonariuszy PSB i szkolenia w centrali
 
Jesienią przeprowadzone zostały pierwsze badania satysfakcji członków Gru-
py PSB z poziomu obsługi realizowanej przez pracowników działu handlowe-

Mrówka	w	Busku-Zdroju	w	budowie,	wrzesień	2007

Załoga	centrali	firmy	Grupa	PSB	S.A.,	sierpień	2007

Uczestnicy I Turnieju Tenisa Ziemnego PSB CUP

Kupcy PSB z Podlasia i Podkarpacia na Sycylii
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łowych producentów materiałów budowla-
nych w Polsce.

PAŹDZIERNIK

Wizyta kupców PSB w firmie Terrapilar, nale-• 
żącej do hiszpańskiego członka Euro-Matu. 
Zapoznanie się z pracą tzw. Profi-shops (skle-
pów dla profesjonalistów).

LISTOPAD

Przeprowadzenie pierwszych badań satys-• 
fakcji członków Grupy PSB z poziomu obsługi 
realizowanej przez pracowników działu han-
dlowego spółki.

LISTOPAD-GRUDZEŃ

Oddanie 4 dużych Mrówek: w Pułtusku, Par-• 
czewie, Busku-Zdroju i Żaganiu.
Podjęcie prac nad budową pylonów Grupy • 
– jednolitych, wysokich słupów z tablicami 
zawierającymi logo PSB i akcjonariusza.

STYCZEŃ-LUTY 2008

Grupa PSB po raz piąty z kolei zostaje wy-• 
różniona tytułem „Dystrybutora Roku 2007” 
w konkursie organizowanym przez ASM  
- Centrum Badań i Analiz Rynku.
Grupa PSB otrzymała złotą statuetkę „Polski • 
Herkules 2007”.

go spółki. W opinii firmy badawczej, przeprowadzającej ankiety, uzyskane 
wyniki były wyraźnie lepsze niż średnia dla innych podmiotów. Respondenci 
zauważyli znaczące polepszenie poziomu usług pracowników centrali w po-
równaniu do obserwowanego w latach ubiegłych. Był to w dużym stopniu 
wynik wcześniej przeprowadzonej reorganizacji – wprowadzenie systemu 
ocen pracowników, zmian zasad premiowania oraz wielu szkoleń. Konty-
nuując wcześniejsze założenia spółka zorganizowała w tym roku duży cykl 
szkoleń - tzw. miękkich (m.in. profesjonalna obsługa klienta, zarządzanie cza-
sem, zarządzanie przez cele, zarządzanie sobą) oraz twardych (np. podatek 
VAT, koszty logistycznej obsługi klienta, obsługa suwnic, przewóz rzeczy, ję-
zyki obce, obsługa programów Excell i Acces). Łącznie uczestniczyło w nich 
76 pracowników firmy, w tym wielu kilkukrotnie.

Kolejne nagrody i kolejne plany

Ponownie Grupa została kilkakrotnie nagrodzona, otrzymała m.in. drugi 
„Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu” Business Centre Club, 
złotą statuetkę „Polski Herkules 2007” miesięcznika „Builder”, kolejny tytuł 
„Dystrybutora Roku 2007” w kategorii „Sieć hurtowni budowlanych” - w kon-
kursie organizowanym przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku oraz tytuł 
„Solidny Pracodawca 2007” przyznany przez Redakcję Grupa Media Part-
ner. 
W końcu roku rozpoczęliśmy prace nad budową pylonów Grupy – jednolitych, 
wysokich słupów z tablicami zawierającymi logo PSB i akcjonariusza. W ciągu 
2 lat niemal każdy skład PSB będzie oznakowany w ten sposób. Pierwsze py-
lony powstały wiosną 2008 roku.

Kupcy	PSB	w	firmie	Terrapilar

„Dystrybutor	Roku	2007”

Pylon	PSB	widać	z	daleka

 „Polski Herkules 2007”



39

Historia

Jako	największa	organizacja	
kupiecka w Polsce Grupa 
PSB	posiada	olbrzymią	

wiedzę	na	temat	aktualne-
go	stanu	najważniejszych	

aspektów rynku - trendy 
cenowe, zachowania klien-
tów,	dostępność	materia-

łów,	itp.	Nie	dziwi	więc	fakt,	
że	przedstawiciele	mediów	

specjalizujący	się	w	tej	bran-
ży	często	zasięgają	opinii	

w	centrali	lub	składach	PSB.

PSB w mediach

W	 ciągu	 10	 lat	 liczba	 publikacji	 prasowych	
związanych	z	Grupą	przekroczyła	liczbę	1	800,	
w tym dwie trzecie to informacje przedstawio-
ne	 przez	 prasę	 ogólnopolską	 zaś	 pozostałą	
część	zawierały	wydawnictwa	regionalne;	nie-
mal	taka	sama	proporcja	artykułów	występuje	

w	podziale	na	prasę	ogólnotematyczną	(68%)	
i	 branżową	 (32%).	 Ponad	 połowa	 publikacji	
to wypowiedzi i komentarze przedstawicieli 
Grupy	 PSB,	 równie	 często	 zamieszczano	 róż-
nego	 typu	 relacje	z	wydarzeń	w	naszej	orga-
nizacji.	Do	telewizji	PSB	trafiło	po	raz	pierwszy	

w 2001 r. Od tego czasu takie stacje jak TVP3, 
TVN, TVN 24, TV Biznes, TVP1, TVP2 i Polsat 
łącznie	wyemitowały	ponad	150	 razy	 rozmo-
wy z przedstawicielami Grupy.

Bogdan	Panhirsz	przed	kamerą	TVP3.	Targi	Budma	w	Poznaniu Mirosław	Lubarski	przed	kamerą	TVN24.	Targi	PSB	w	Kielcach
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Bogactwo różnorodności 

Każdy podmiot jest pokazany w niemal taki sam sposób – zamieszczamy 
zdjęcie pracowników firmy lub samego obiektu, podajemy nazwiska właści-
cieli, siedzibę centrali i oddziałów, rok założenia firmy, wielkość zatrudnienia 
oraz posiadane powierzchnie handlowe m.in. sklepów i magazynów oraz pla-
ców składowych. 
Sieć PSB podzielona jest na 7 regionów marketingowych, w każdym z nich 
o kolejności prezentacji firm decyduje rok przystąpienia do Grupy, zaś w gru-
pie podmiotów z danego roku - nazwa składu w układzie alfabetycznym. W ten 
sposób łatwo zorientować się od kiedy dana firma jest członkiem Grupy. 
W regionach rolę pośredników pomiędzy centralą a składami odgrywają 
pełnomocnicy zarządu  PSB. Każdy z 7 pełnomocników jest pracownikiem 
Grupy PSB S.A. i ma bardzo szeroki zakres obowiązków. Zna dobrze specyfikę 
rynków lokalnych w regionie, bieżącą sytuację w każdej z firm, koordynuje 
w regionie szereg różnych działań zleconych przez centralę oraz wspomaga 
współpracę pomiędzy dostawcami i hurtowniami na wielu płaszczyznach – 
handlowej, marketingowej, szkoleniowej.  

Na te krótkie pytania odpowiedzi muszą być o wiele dłuższe. Całe zagadnie-
nie wymaga bowiem analizy wielopłaszczyznowej – z punktu widzenia formy 
prawnej, sposobów zarządzania, historii, lojalności wobec sieci. 
Popatrzmy na naszą spółkę od strony prawnej - w dniu 31.12.2007 r. akcje Gru-
py PSB S.A. posiadało 383 akcjonariuszy, w tym: dwa przedsiębiorstwa zagra-
niczne, 7 spółek akcyjnych, 75 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 2 spół-
ki cywilne, 1 spółdzielnia, 66 spółek jawnych, 230 osób fizycznych. Według innej 
systematyki akcjonariat można podzielić na: firmy handlowe – 69,8 % udziału 
w kapitale i ilości głosów, producentów (dostawców spółki) – 24,6 % udziału 
w kapitale i ilości głosów oraz osoby fizyczne – 5,6 % udziału w kapitale i ilo-

ści głosów. Firmy handlowe można podzielić na dwie 
zasadnicze kategorie – spółki rodzinne i partnerskie. 
Tych pierwszych jest dwa razy więcej w naszej sieci 
(150 podmiotów), przy czym zdecydowanie domi-
nuje tu model jednego właściciela, doliczyliśmy się  

46 firm posiadających dwóch właścicieli  
i 19 firm kierowanych przez trzech lub czterech 
członków rodziny. Aktualnie Grupa ma 72 spółki, 
których partnerami są osoby niespokrewnione, 

w tej zbiorowości 42 podmiotami kieruje dwóch 
wspólników, 17 firmami trzy osoby a 13 firm ma 
od czterech do siedmiu wspólników. 
Ciekawa jest historia funkcjonowania tych 

podmiotów na rynku. Najstarszym człon-
kiem Grupy jest Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska we Wrześni - po-
wstała w 1905 r. Od 1933 r. funkcjonuje 

P.H.P.U Smolnik z Gierałtowic. Tuż po woj-
nie (1945-50) powstało 7 kolejnych spółdziel-

ni wielkopolskich, wchodzących w skład naszej 
sieci. Między rokiem 1951 a 1980 założono zale-
dwie 6 firm. W dekadę lat 80. sięgają korzenie 33 

Na kolejnych kilkudziesięciu 
stronach prezentujemy  
239 firm kupieckich, 
które tworzą sieć handlową  
zwaną Grupą PSB.

Kto tworzy Grupę PSB?  
Czym różnią się osoby fizyczne 
i prawne będące akcjonariuszami 
Spółki?
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podmiotów. Prawdziwa eksplozja przedsiębiorczości miała miejsce w pię-
cioleciu 1990-95 – wówczas powstały 133 składy, druga połowa tej deka-
dy to już zaledwie 32 podmioty, zaś od 2000 r. do chwili obecnej założono  
14 firm - członków PSB.  
Jak widać Grupę tworzą przede wszystkim firmy z kilkunastoletnim stażem na 
rynku – wyraźnie już okrzepły, w wielu z nich drugie pokolenie (dzieci założy-
cieli) przejmuje stery zarządzania lub przynajmniej pełni kierownicze funkcje. 
Bardzo często jest tak – ojciec, prezes zajmuje się strategią rozwoju, mama 
kieruje księgowością i finansami, syn lub córka zajmuje się bezpośrednio han-
dlem lub marketingiem. Z drugiej strony w Grupie są także firmy prowadzone 
przez wspólników w sposób czysto menedżerski, w których obwiązuje zasada 
obsadzania kierowniczych stanowisk fachowcami, nie spokrewnionymi z wła-
ścicielami. 
W Grupie obok firm czysto kupieckich jest wiele podmiotów wielobranżo-
wych. Obok handlu produkcją materiałów dla budownictwa zajmuje się  
25 spółek, wykonawstwo budowlane prowadzi 29 firm, a działalność dewelo-
perską aktualnie 17 podmiotów. Szczególną korzyść funkcjonowania w Gru-
pie odnoszą akcjonariusze będący jednocześnie kupcami i producentami  
– 13 firm sprzedaje dużą część swoich wyrobów do składów PSB na podsta-
wie umowy centralnej. 
Cech różnicujących prezentowane firmy kupieckie jest więcej, np. zatrudnie-
nie - największa pod tym względem spółka ma 250 pracowników, załoga 
najmniejszej liczy 4 osoby, skala obrotów - największa osiągnęła w 2007 r. 
przychody rzędu 135 mln zł, najmniejsza 1,2 mln zł. Mamy w grupie typowe 
składy budowlane, posiadające wyłącznie place, wiaty i magazyny, ale tak-
że firmy prowadzące nowoczesne sklepy detaliczne, w tym PSB-Mrówki. Są 
firmy mające jedną placówkę i firmy wielooddziałowe – największa ma sieć  
24 punktów handlowych w kilku województwach. Jedne firmy specjalizują się 
dość wąsko w oferowanym asortymencie towarowym lub segmencie rynku, 
inne, i tych jest zdecydowanie więcej, mają bardzo szeroką gamę materiałów 
i obsługują obok inwestorów indywidualnych, wielkie firmy budowlane oraz 
duże inwestycje obiektowe.
Niezwykle ważna dla dalszego rozwoju sieci i jej pozycji rynkowej jest lojal-
ność jej członków, przede wszystkim postawa właścicieli firm – akcjonariu-
szy PSB. Mamy w Grupie firmy w pełni realizujące przyjętą strategię i zasady 
współpracy – posiadają właściwe oznakowanie, uczestniczą w kampaniach 
marketingowych, programach szkoleniowych, a przede wszystkim bardzo 
dużą część swego zaopatrzenia realizują poprzez 
centralę PSB – niektóre nawet powyżej 80%. Są 
też firmy niezdecydowane, stojące jakby na roz-
drożu –będąc akcjonariuszami jedynie w małym 
stopniu korzystają z oferty Grupy – to pasywni 
członkowie sieci. Szczęśliwie dla Grupy tych drugich 
jest niewielu.  
Przedstawionego wyżej bogactwa różnorodności 
nie da się krótko podsumować. Można jednak nie-
skromnie powiedzieć, że PSB to jedna z najbardziej 
zróżnicowanych i barwnych organizacji zrzeszają-
cych niezależne małe i średnie firmy na polskim 
rynku. Już same zdjęcia pokazują jak odmienne 
podmioty tworzą Grupę.  

Rynkowy	staż	kupców	PSB
-	liczba	firm	rozpoczynających	działalność	w	latach

Kupcy	PSB	-	spółki	rodzinne	i	partnerskie
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MARBUD Hurtownia Materiałów Budowlanych

Właściciel: Waldemar Tunkiewicz
Siedziba: Goleniów
Punkty handlowe: Goleniów
Rok założenia: 1983
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 31

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 12 500 m²: ma-
gazyny (400 m²), sklepy (1 100 m²), wiaty (700 m²), place skła-
dowe (10 300 m²).

IZOMUR sp. z o.o.

Właściciele: Ryszard Cegieła, Barbara Browarna
Siedziba: Gorzów Wielkopolski
Punkty handlowe: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/Odrą
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 000 m²: maga-
zyny (700 m²), sklepy (238 m²), wiaty (600 m²), place składowe 
(3 500 m²).

Region Pomorze Zachodnie - Wielkopolska Północna

DOBRY DOM sp. z o.o.

Właściciele: Grażyna Marciniak, Maciej Podlasiński
Siedziba: Szczecin
Punkty handlowe: Szczecin, Gorzów Wlkp.
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 18 osób

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 800 m²: maga-
zyny (1 680 m²), sklepy (220 m²), place składowe (600 m²).

Marzena Krzakowska
Pełnomocnik PSB od 1998 r.

Kupcy-akcjonariusze PSB - 36 firm
Łączne przychody - 560 mln zł
Łączne zatrudnienie - 1 659 osób

skład
sklep Mrówka
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Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
PAKO-BUD sp. j.

Właściciele: Leszek Kobusiński, Wacław Pawłowski
Siedziba: Koszalin
Punkty handlowe: Koszalin, Słupsk
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 6

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 000 m²: maga-
zyny (900 m²), wiaty (200 m²), place składowe (900 m²).

FUTURA sp. z o.o.

Właściciel: Marek Mickiewicz
Siedziba: Szczecin-Mierzyn
Punkty handlowe: Mierzyn, Szczecin
Rok założenia: 1985
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (2 000 m²), sklepy (400 m²), wiaty (600 m²), place składowe 
(5 000 m²).

FIMAL PSB sp. z o.o.

Właściciel: Stefan Malkiewicz
Siedziba: Słupsk
Punkty handlowe: Słupsk (2), Siemianice
Rok założenia: 1981
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 103

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 000 m²: ma-
gazyny (3 500 m²), sklepy (2 900 m²), wiaty (1 200 m²), place 
składowe (4 000 m²).

BOL-ANN Skład Materiałów Budowlanych i Opału 
ATM sp. j.

Właściciele: Anna Stelmaszyk, Marcin Stelmaszyk, 
Tomasz Stelmaszyk
Siedziba: Gniezno
Punkty handlowe: Gniezno
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 38

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: ma-
gazyny (1 800 m²), sklepy (450 m²), place składowe (8 000 m²).
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AGENCJA HANDLOWA BAZA sp. z o.o.

Właściciele: Biser Aleksandrow, Włodzimierz Zaremba
Siedziba: Wałcz
Punkty handlowe: Wałcz
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Wałcz
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 35

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 000 m²: ma-
gazyny (2 200 m²), sklepy (1 490 m²), wiaty (400 m²), place skła-
dowe (4 910 m²).

ROLMET sp. j.

Właściciele: Ewa Kurkowska, Piotr Kurkowski, Jacek 
Raczkowski
Siedziba: Gryfino
Punkty handlowe: Gryfino
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 16

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 100 m²: maga-
zyny (1 300 m²), sklepy (400 m²), wiaty (200 m²), place składowe 
(3 200 m²).

Przedsiębiorstwo Handlowe RÓŻPOL PLUS sp. z o.o.

Właściciele: Genowefa Różalska, Jan Różalski
Siedziba: Chojna
Punkty handlowe: Chojna
Rok założenia: 1980
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 26

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: ma-
gazyny (1 400 m²), sklepy (2 400 m²), wiaty (300 m²), place skła-
dowe (10 900 m²).

Przedsiębiorstwo DOMEX sp. z o.o.

Właściciele: Andrzej Ksepko, Krzysztof Ksepko
Siedziba: Wałcz
Punkty handlowe: Wałcz, Jastrowie
Rok założenia: 1988
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: maga-
zyny (2 600 m²), sklepy (800 m²), place składowe (11 600 m²).
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Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA
w Czarnkowie

Właściciel: Stanisław Garstka - prezes zarządu
Siedziba: Czarnków
Punkty handlowe: Czarnków
Rok założenia: 1945
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 13

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 000 m²: maga-
zyny (3 000 m²), sklepy (400 m²), wiaty (350 m²), place składowe 
(1 250 m²).

DOM-BUD II

Właściciele: Adam Zarzycki, Elżbieta Zarzycka
Siedziba: Świnoujście
Punkty handlowe: Międzyzdroje, Świnoujście, Dziwnów
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 24

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 100 m²: ma-
gazyny (2 400 m²), sklepy (1 000 m²), wiaty (500 m²), place skła-
dowe (16 200 m²).

BUDOM MARKET sp. j.

Właściciele: Agnieszka Byrt, Jerzy Byrt, Wiesław Byrt
Siedziba: Poznań
Punkty handlowe: Poznań, Wysogotowo, Starołęka
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 90

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 800 m²: maga-
zyny (1 700 m²), sklepy (4 300 m²), place składowe (1 800 m²).

BUDOM	MARKET	w	Wysogotowie



46

Grupa PSB - 10 lat partnerstwa

P.H.U. FERT-DACH sp. j.

Właściciele: Andrzej Lewandowski, Bożena Lewandowska,
Radosław Lewandowski, Stefan Lewandowski
Siedziba: Stargard Szczeciński
Punkty handlowe: Stargard Szczeciński (2), Choszczno
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 19

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 500 m²: maga-
zyny (2 600 m²), sklepy (350 m²), place składowe (4 550 m²).

PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PCV sp. z o.o.

Właściciel: Jerzy Cerba
Siedziba: Piła
Punkty handlowe: Piła
Rok założenia: 1982
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 250

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 12 000 m²: ma-
gazyny (2 500 m²), sklepy (400 m²), place składowe (9 100 m²).

P.H.U. BUDEX sp. j.

Właściciele: Piotr Adamowicz, Janusz Dąbrowski, 
Janina Siemaszko
Siedziba: Gryfice
Punkty handlowe: Gryfice, Kamień Pomorski
Rok założenia: 1997
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: ma-
gazyny (2 650 m²), wiaty (200 m²), place składowe (5 000 m²).

Hurtownia Materiałów Budowlanych HMB sp. j.

Właściciele: Andrzej Kowalczyk, Dariusz Krasuski
Siedziba: Gorzów Wielkopolski
Punkty handlowe: Gorzów Wlkp., Szczecin
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 55

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 30 000 m²: maga-
zyny (2 150 m²), sklepy (250 m²), place składowe (27 600 m²).
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Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA

Właściciele: Marian Pacyński - prezes zarządu, 
Honorata Bartkowiak, Zenon Orwat
Siedziba: Września
Punkty handlowe: Września
Rok założenia: 1905
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 70

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 55 051 m²: maga-
zyny (3 000 m²), sklepy (250 m²), place składowe (43 830 m²).

RAJMAN sp. j.

Właściciele: Marcin Rapcewicz, Rafał Rapcewicz
Siedziba: Słubice
Punkty handlowe: Słubice
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 7

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 144 m²: maga-
zyny (457 m²), sklepy (153 m²), place składowe (3 534 m²).

GMINNE SKŁADY sp. z o.o.

Właściciele: Henryk Wojciechowski, Piotr Wojciechowski
Siedziba: Opalenica
Punkty handlowe: Opalenica, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp., 
Gowarzewo
Rok założenia: 1946
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 200

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 36 070 m²: maga-
zyny (4 200 m²), sklepy (1 020 m²), place składowe (30 850 m²).

SZCZESNY Materiały Budowlane sp. j.

Właściciele: Jacek, Paweł, Andrzej Szczesny
Siedziba: Połczyn-Zdrój
Punkty handlowe: Połczyn-Zdrój
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 13

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 900 m²: maga-
zyny (1 100 m²), sklepy (200 m²), wiaty (400 m²), place składowe 
(2 200 m²).
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P.P.H.U. TERMEX sp. z o.o.

Właściciele: Witold Kudelski, Marek Serkowski, 
Mieczysław Szczypiński
Siedziba: Koszalin
Punkty handlowe: Koszalin, Kołobrzeg, Trzebiatów, Drawsko Po-
morskie, Kamień Pomorski
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 80

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 23 000 m²: maga-
zyny (5 405 m²), sklepy (1 000 m²), place składowe (6 128 m²).

V-BUD Walkiewicz sp. z o.o.

Właściciele: Ireneusz Jankowiak, Michał Walkiewicz, 
Piotr Walkiewicz
Siedziba: Wysogotowo
Punkty handlowe: Wysogotowo, Wronki (2), Kościan, Poznań
Rok założenia: 2002
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 86

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 000 m²: maga-
zyny (4 600 m²), sklepy (1 500 m²), place składowe (6 900 m²).

P.P.H.U. MATEXIM Heidner i Wspólnicy sp. j.

Właściciele: Kazimierz Heidner, Wojciech Heidner
Siedziba: Białogard
Punkty handlowe: Białogard
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 67

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 000 m²: ma-
gazyny (3 600 m²), sklepy (700 m²), wiaty (950 m²), place skła-
dowe (4 500 m²).

GMINNA SPÓŁDZIELNIA w Swarzędzu

Właściciel: Zygmunt Majchrzak - prezes spółdzielni
Siedziba: Swarzędz
Punkty handlowe: Swarzędz
Rok założenia: 1945
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 11 000 m²: ma-
gazyny (2 400 m²), place składowe (8 000 m²).
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Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA 
w Grodzisku Wielkopolskim

Właściciele: Mirosława Szpot - prezes zarządu, 
Zbigniew Woźniczak - wiceprezes zarządu
Siedziba: Grodzisk Wielkopolski
Punkty handlowe: Grodzisk Wielkopolski
Rok założenia: 1947
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 82

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 30 000 m²: ma-
gazyny (1 500 m²), sklepy (90 m²), place składowe (3 500 m²).

FOREST sp. z o.o.

Właściciele: Jerzy Makselon, Edward Mickiewicz, 
Krzysztof Szymański
Siedziba: Szczecinek
Punkty handlowe: Szczecinek
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 000 m²: maga-
zyny (811 m²), sklepy (288 m²), place składowe (5 866 m²).

EURO-GIPS Adam Prajwocki

Właściciel: Adam Prajwocki
Siedziba: Kołobrzeg
Punkty handlowe: Kołobrzeg
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 19

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 000 m²: maga-
zyny (1 500 m²), sklepy (250 m²),  place składowe (11 250 m²).

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ROLNIK

Właściciele: Tomasz Nowak, Małgorzata Ratajczak, 
Grażyna Wójcik - Zarząd
Siedziba: Murowana Goślina
Punkty handlowe: Murowana Goślina
Rok założenia: 1945
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 64

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 000 m²: ma-
gazyny (1 400 m²), sklepy (180 m²), wiaty (400 m²), place skła-
dowe (3 000 m²).
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LOKUM sp. j.

Właściciele: Andrzej Miedziński, Bogusława Miedzińska
Siedziba: Międzychód
Punkty handlowe: Międzychód
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 7

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 000 m²: ma-
gazyny (1 200 m²), sklepy (400 m²), place składowe (1 000 m²).

P.H.U. RAJBUD sp. j.

Właściciele: Andrzej Bednarz, Kazimierz Bednarz, 
Bogumiła Bulmańska
Siedziba: Oborniki Wielkopolskie
Punkty handlowe: Oborniki Wlkp., Wągrowiec
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 24

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 44 500 m²: ma-
gazyny (2 000 m²), sklepy (1 000 m²), wiaty (1 200 m²), place 
składowe (23 500 m²).

KONSTRUKTOR sp. z o.o.

Właściciele: Dawid Borowski, Ewa Borowska, 
Jarosław Borowski, Tadeusz Borowski
Siedziba: Gniezno
Punkty handlowe: Gniezno
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Gniezno
Rok założenia: 2005
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 45
Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: ma-
gazyny (1 500 m²), sklepy (4 000 m²), ogród (1 000 m²), place 
składowe (8 500 m²).

INSTAL-MET sp. j.

Właściciele: Alina Bromber, Anna Galasińska
Siedziba: Pniewy
Punkty handlowe: Pniewy
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 13

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (2 500 m²), sklepy (400 m²), place składowe (5 100 m²).
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Centrum Handlowe PYRMO

Właściciel: Artur Hyży
Siedziba: Barlinek
Punkty handlowe: Barlinek
Rok założenia: 2002
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 600 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (600 m²), place składowe (1 000 m²).

AGROBUD

Właściciel: Piotr Staszczak
Siedziba: Kiszkowo
Punkty handlowe: Kiszkowo, Kostrzyn Wlkp., Biskupice Wlkp.
Rok założenia: 1996
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 22

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 000 m²: maga-
zyny (3 000 m²), sklepy (1 000 m²), place składowe (2 000 m²).

P.H.P. AKRAJ sp. z o.o.

Właściciele: Andrzej Hassenpflug, Kazimierz Iwanek, 
Aleksander Małysz
Siedziba: Toruń
Punkty handlowe: Toruń
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 6

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 620 m²: sklepy 
(170 m²), wiaty (350 m²), place składowe (1 500 m²).

Region Pomorze Wschodnie

Radosław Paszylk
Pełnomocnik PSB od 2007 r.

Kupcy-akcjonariusze PSB - 23 firmy
Łączne przychody - 630 mln zł
Łączne zatrudnienie - 1 089 osób

skład
sklep Mrówka
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Firma Handlowa GIPS-BUD

Właściciel: Józef Szwagrzyk
Siedziba: Toruń
Punkty handlowe: Toruń
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 7

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 1 850 m²: maga-
zyny (470 m²), sklepy (280 m²), place składowe (1 100 m²).

ALMARES Składy Budowlane sp. z o.o.

Właściciele: Alicja Grzenkowicz, Filip Grzenkowicz, 
Roman Grzenkowicz, Marta Jasińska
Siedziba: Wejherowo
Punkty handlowe: Wejherowo, Krokowa, Szemud
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 73

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 19 900 m²: ma-
gazyny (2 800 m²), sklepy (500 m²), wiaty (600 m²), place skła-
dowe (16 000 m²).

TRAFFIC CORPORATION

Właściciel: Krzysztof Łupiński
Siedziba: Gdańsk
Punkty handlowe: Gdańsk
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 9

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 1 500 m²: ma-
gazyny (200 m²), sklepy (70 m²), wiaty (500 m²), place składowe 
(730 m²).

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FILAR sp. z o.o.

Właściciele: Tadeusz Kramski, Wiesław Kuźnik
Siedziba: Inowrocław
Punkty handlowe: Inowrocław
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 38

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 16 300 m²: maga-
zyny (2 400 m²), sklepy (1 762 m²), place składowe (12 138 m²).
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CENTRUM BUDOWLANE MRĄGOWO sp. z o.o.

Właściciele: Bohdan Fedor, Włodzimierz Górski
Siedziba: Mrągowo
Punkty handlowe: Mrągowo, Giżycko
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 38

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 45 864 m²: maga-
zyny (2 606 m²), sklepy (1 642 m²), place składowe (13 220 m²).

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ART-BUD

Właściciel: Jan Lachowski
Siedziba: Bydgoszcz
Punkty handlowe: Bydgoszcz
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 750 m²: maga-
zyny (1 950 m²), sklepy (400 m²), wiaty (200 m²), place składowe 
(5000 m²).

P.P.U. EKOBUD sp. o.o.

Właściciele: Jerzy Janicki, Janusz Ponikowski
Siedziba: Grudziądz
Punkty handlowe: Grudziądz, Świecie
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 200

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 800 m²: maga-
zyny (3 100 m²), sklepy (1 200 m²), place składowe (2 500 m²).

Firma Handlowa BAT sp. z o.o.

Właściciele: Tadeusz Bigus, Andrzej Bigus
Siedziba: Sierakowice
Punkty handlowe: Sierakowice, Bojano, Bytów, Czarna 
Dąbrówka, Gdańsk Kokoszki, Gowidlino, Kartuzy, Kościerzyna, 
Lębork, Pruszcz Gdański, Reda, Słupsk, Stara Kiszewa, Zblewo
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 211

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 148 800 m²: maga-
zyny (30 900 m²), sklepy (2 900 m²), place składowe (115 000 m²).
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STOLMET - SZCZYTNO sp. j.

Właściciele: Tadeusz Tomaszewski, Czesław Przychodko
Siedziba: Szczytno
Punkty handlowe: Szczytno
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 40

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 22 000 m²: maga-
zyny (1 200 m²), sklepy (800 m²), place składowe (20 000 m²).

P.H.P. HURT-DOMBUD

Właściciel: Zenona Mielczarek
Siedziba: Kwidzyń
Punkty handlowe: Kwidzyń
Rok założenia: 1997
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 9

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 500 m²: maga-
zyny (2 500 m²), sklepy (500 m²), place składowe (4 500 m²).

TROPS S.A.

Właściciel: Zbigniew Ciesielski - prezes zarządu
Siedziba: Toruń
Punkty handlowe: Toruń (2) i 24 oddziały
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 107

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 37 079 m²: ma-
gazyny (12 983 m²), sklepy (4 750 m²), wiaty (596 m²), place 
składowe (18 750 m²).

Hurtownia Budowlana AGAD sp. z o.o.

Właściciel: Czesława Gadomska - prezes zarządu
Siedziba: Toruń
Punkty handlowe: Toruń (2), Gniewkowo, Chełmża
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 25

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 14 600 m²: maga-
zyny (1 900 m²), sklepy (1 700 m²), place składowe (11 000 m²).
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Przedsiębiorstwo Handlowe KROPIDŁOWSKI

Właściciel: Marek Kropidłowski
Siedziba: Kartuzy
Punkty handlowe: Kartuzy, Żukowo
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 050 m²: maga-
zyny (900 m²), sklepy (550 m²), place składowe (600 m²).

P.P.U.H. STALBUD sp. j.

Właściciele: Edward Żmudzki, Tomasz Żmudzki
Siedziba: Człuchów
Punkty handlowe: Człuchów
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 28

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 200 m²: maga-
zyny (520 m²), sklepy (150 m²), place składowe (2 530 m²).

BLESA sp. j.

Właściciele: Stanisław Bil, Andrzej Lubczyński
Siedziba: Sztum
Punkty handlowe: Sztum
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 16

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 17 000 m²: maga-
zyny (1 500 m²), sklepy (500 m²), place składowe (15 000 m²).

Hurtownia Instalacyjno-Sanitarna ZBIWAN

Właściciele: Wanda i Zbigniew Pieniak
Siedziba: Olsztyn
Punkty handlowe: Olsztyn (2), Barczewo, Lidzbark Warmiński, 
Szczytno
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 33

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 190 m²: maga-
zyny (2 025 m²), sklepy (4 915 m²), place składowe (13 250 m²).
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P.P.H.U. CENTROBUD

Właściciele: Anna i Tomasz Gajewscy
Siedziba: Strzelno
Punkty handlowe: Strzelno, Mogilno
Rok założenia: 1996
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 17

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 050 m²: maga-
zyny (50 m²), sklepy (450 m²), wiaty (1 200 m²), place składowe 
(350 m²).

ANITECH sp. z o.o.

Właściciele: Jerzy Ogulewicz, Renata Ogulewicz
Siedziba: Olsztyn
Punkty handlowe: Olsztyn, Kętrzyn
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 300 m²: maga-
zyny (2 100 m²), sklepy (1 200 m²), place składowe (10 000 m²).

Przedsiębiorstwo Handlowe BYSEWO sp. z o.o.

Właściciel: Krzysztof Michniewicz
Siedziba: Gdańsk
Punkty handlowe: Gdańsk, Chojnice, Płock, Szczecin
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 50

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 500 m²: ma-
gazyny (1 000 m²), sklepy (4 000 m²), wiaty (500 m²), place skła-
dowe (15 000 m²).

EURO-TRANS P.U.P.H. 
Międzynarodowy Transport Drogowy

Właściciel: Stanisław Misiura
Siedziba: Braniewo
Punkty handlowe: Braniewo
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 65

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 500 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (1 500 m²), place składowe (3 000 m²).
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P.P.U.H. U STASIA

Właściciel: Stanisław Fierek
Siedziba: Nowy Dwór Gdański
Punkty handlowe: Nowy Dwór Gdański
Rok założenia: 1983
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 24

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 18 458 m²: ma-
gazyny (2 000 m²), sklepy (208 m²), wiaty (250 m²), place skła-
dowe (16 000 m²).

Firma Handlowo-Usługowa MILLENIUM

Właściciel: Wiesław Dzidkowski
Siedziba: Pruszcz Gdański
Punkty handlowe: Pruszcz Gdański
Rok założenia: 2001
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 020 m²: maga-
zyny (500 m²), sklepy (520 m²), place składowe (8 000 m²).

BEMEX sp. z o.o.

Właściciel: Jan Polakowski
Siedziba: Zambrów
Punkty handlowe: Zambrów, Białystok
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 70

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 200 m²: maga-
zyny (2 700 m²), sklepy (1 500 m²), place składowe (9 000 m²).

Region Mazowsze - Mazury

Agata Żehaluk
Pełnomocnik PSB od 2003 r.

Kupcy-akcjonariusze PSB - 31 firm
Łączne przychody - 590 mln zł
Łączne zatrudnienie - 894 osoby

skład
sklep Mrówka



58

Grupa PSB - 10 lat partnerstwa

TOREXPO sp. z o.o.

Właściciel: Jerzy Krzepicki
Siedziba: Warszawa-Wesoła
Punkty handlowe: Wyszków
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Wyszków
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 11 850 m²: ma-
gazyny (800 m²), sklepy (50 m²),  place składowe (11 000 m²).

P.B.H. PROBUD

Właściciel: Wiesław Pruszko
Siedziba: Łomża
Punkty handlowe: Łomża
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 286 m²: maga-
zyny (1 246 m²), sklepy (190 m²),  place składowe (7 850 m²).

INTERIOR CENTRUM sp. j.

Właściciele: Andrzej Górski, Janusz Sieczko, 
Pelagia Zawadzka
Siedziba: Marki
Punkty handlowe: Marki
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 9

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 170 m²: maga-
zyny (1 100 m²), sklepy (70 m²), place składowe (3000 m²).

BEMEX	w	Białymstoku
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NASZ DOM sp. z o.o.

Właściciele: Wacław Karolak, Bogdan Klimkowski, 
Zbigniew Korduszewski
Siedziba: Teodorowo k/Ostrołęki
Punkty handlowe: Teodorowo k/Ostrołęki, Rzekuń
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 800 m²: maga-
zyny (800 m²), sklepy (2 000 m²), place składowe (3 000 m²).

MURBET sp. J.

Właściciele: Kazimierz Gabrylewicz, Wiesław Mieczkowski
Siedziba: Ełk
Punkty handlowe: Ełk, Augustów
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 88

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 39 854 m²: maga-
zyny (8 150 m²), sklepy (560 m²), place składowe (31 144 m²).

MARSAN

Właściciel: Mariusz Sieradzki
Siedziba: Warszawa
Punkty handlowe: Warszawa
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 450 m²: maga-
zyny (2 000 m²), sklepy (450 m²), place składowe (3 000 m²).

PSB-MRÓWKA w Wyszkowie

PSB-Mrówka Wyszków

Zarządzający: Grupa Polskie Składy Budowlane SA
Siedziba: Wyszków
Rok założenia: 2003
Wielkość zatrudnienia: 10

Powierzchnia sprzedaży: 900 m².
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Centrum Ceramiki Budowlanej IMPORTEX sp. j.

Właściciele: Piotr Czernialis, Teresa Czernialis
Siedziba: Suwałki
Punkty handlowe: Suwałki
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 45

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 700 m²: ma-
gazyny (3 200 m²), sklepy (800 m²), wiaty (1 050 m²), place skła-
dowe (8 650 m²).

BUDMEX sp. j.

Właściciele: Joanna Głowacka, Janusz Sieczko
Siedziba: Warszawa
Punkty handlowe: Warszawa
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 500 m²: maga-
zyny (750 m²), sklepy (50 m²), place składowe (1 700 m²).

PSB KWAPISZ

Właściciel: Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka 
Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Punkty handlowe: Warszawa
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 325 m²: maga-
zyny (1 365 m²), sklepy (567 m²), place składowe (7 393 m²).

NASZ DOM w Rzekuniu
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P.P.H.U. ROLBUD sp. j.

Właściciele: Ryszard Kutnik, Kazimierz Rogowski, 
Antoni Wszeborowski
Siedziba: Przążewo
Punkty handlowe: Przążew, Zygmuntowo, Chruszczewo, 
Ciechanów
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Ciechanów
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 80
Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 33 499 m²: maga-
zyny (2 977 m²), sklepy (2 022 m²), place składowe (28 500 m²).

KWIAT SYSTEMY OCIEPLEŃ sp. z o.o.

Właściciele: Jarzy Kwiatkowski, Michał Kwiatkowski
Siedziba: Warszawa
Punkty handlowe: Warszawa
Rok założenia: 1983
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 7

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 415 m²: maga-
zyny (1 400 m²), sklepy (215 m²), place składowe (3 800 m²).

IREKO sp. j.

Właściciele: Irena Kotowska, Jacek Kotowski
Siedziba: Warszawa
Punkty handlowe: Warszawa
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 500 m²: maga-
zyny (700 m²), sklepy (135 m²), place składowe (4 500 m²).

HMB sp. z o.o.

Właściciele: Ewa Dąbrowska, Piotr Dąbrowski
Siedziba: Warszawa
Punkty handlowe: Babice
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 500 m²: maga-
zyny (300 m²), sklepy (450 m²), wiaty (100 m²), place składowe 
(5 950 m²).
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ELMAS sp. j.

Właściciele: Emilia Sowa, Stanisław Sowa, Leszek Pawlak,  
Mariola Pawlak
Siedziba: Zakręt
Punkty handlowe: Zakręt
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 36

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 16 750 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (750 m²), place składowe (15 000 m²).

A.R. SKŁAD

Właściciel: Sławomir Rybarczyk
Siedziba: Góra Kalwaria
Punkty handlowe: Góra Kalwaria (2)
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 31

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 18 600 m²: ma-
gazyny (9 300 m²), sklepy (700 m²), wiaty (600 m²), place skła-
dowe (8 000 m²).

Usługi Projektowo-Remontowo-Budowlane 
PROREMBUD

Właściciel: Zbigniew Młodawski
Siedziba: Działdowo
Punkty handlowe: Działdowo
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 13

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 502 m²: maga-
zyny (800 m²), sklepy (728 m²), place składowe (5 974 m²).

P.U.H. LUX sp. j.

Właściciele: Bogusław Lejman, Janina Lejman
Siedziba: Mińsk Mazowiecki
Punkty handlowe: Mińsk Mazowiecki
Rok założenia: 1987
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 47

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 580 m²: maga-
zyny (1 700 m²), sklepy (280 m²), place składowe (5 600 m²).
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BUDOMAT sp. j.

Właściciele: Elżbieta Borucka, Jan Borucki, 
Anna Szulkowska, Robert Szulkowski
Siedziba: Wołomin
Punkty handlowe: Wołomin
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 9

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 000 m²: maga-
zyny (800 m²), sklepy (300 m²), place składowe (5 900 m²).

USŁUGI HANDLOWE Andrzej Tański

Właściciel: Andrzej Tański
Siedziba: Mława
Punkty handlowe: Mława
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 000 m²: ma-
gazyny (1 200 m²), sklepy (400 m²), wiaty (400 m²), place skła-
dowe (8 000 m²).

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług 
ROL-BUD sp. j.

Właściciele: Joanna Głowacka, Michalina Pająk
Siedziba: Raciąż
Punkty handlowe: Raciąż
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 16

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 780 m²: maga-
zyny (500 m²), sklepy (280 m²), place składowe (3 000 m²).

P.P.H.U. KASTA

Właściciel: Katarzyna Zaradkiewicz
Siedziba: Pruszków
Punkty handlowe: Grodzisk Mazowiecki
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 25

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 11 650 m²: ma-
gazyny (8 000 m²), sklepy (150 m²), place składowe (3 500 m²).
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GLAZ-BUD BIS Hurt-Detal

Właściciel: Mariusz Wełna
Siedziba: Pułtusk
Punkty handlowe: Pułtusk, Maków Mazowiecki
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Pułtusk
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 56

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 14 700 m²: maga-
zyny (2 300 m²), sklepy (2 700 m²), place składowe (9 700 m²).

BUDOMAT Prus sp. j.

Właściciele: Danuta Prus, Jan Prus, Jolanta Prus, 
Stanisław Prus
Siedziba: Łazy
Punkty handlowe: Łazy
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 000 m²: maga-
zyny (800 m²), sklepy (200 m²), place składowe (4 000 m²).

P.P.H.U. DOMEX-2 sp. j.

Właściciele: Anna Celińska, Dariusz Żułtak, Ewa Żułtak
Siedziba: Pomiechówek
Punkty handlowe: Pomiechówek
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 19 900 m²: ma-
gazyny (800 m²), sklepy (100 m²), place składowe (19 000 m²).

P.H.U. MARTEX

Właściciel: Jan Golacik
Siedziba: Płońsk
Punkty handlowe: Płońsk
Rok założenia: 1985
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 628 m²: maga-
zyny (1 328 m²), sklepy (800 m²), place składowe (1 500 m²).
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CEMHURT sp. z o.o.

Właściciele: Anna Czaplicka, Grażyna Redesiuk
Siedziba: Siedlce
Punkty handlowe: Siedlce
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 750 m²: maga-
zyny (1 400 m²), wiaty (650 m²), place składowe (7 700 m²).

GLAZ-BUD	BIS	w	Makowie	Mazowieckim PSB-MRÓWKA	w	Pułtusku

P.P.H. SILIKATY- BIAŁYSTOK sp. z o.o.

Właściciele: Joanna Bołtryk, Zdzisław Kazimierczuk, 
Jerzy Kotowski, Piotr Paśniewski
Siedziba: Białystok
Punkty handlowe: Białystok
Rok założenia: 1963
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 92

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 056 m²: maga-
zyny (1 570 m²), sklepy (139 m²), place składowe (11 347 m²).

GIPSOL sp. j.

Właściciele: Magdalena Wiatr, Paweł Wiatr
Siedziba: Łomianki
Punkty handlowe: Łomianki
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 4

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 500 m²: maga-
zyny (600 m²), sklepy (100 m²), place składowe (3 800 m²).
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FAWID sp. z o.o.

Właściciele: Adam Widera, Franciszek Widera, 
Marcin Józefat
Siedziba: Rychłowice
Punkty handlowe: Wieluń
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Wieluń
Rok założenia: 1996
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 45
Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 25 600 m²: ma-
gazyny (2 600 m²), sklepy (1 600 m²), wiaty (400 m²), place skła-
dowe (22 000 m²).

P.H.U. GROT

Właściciel: Jacek Olszewski
Siedziba: Pisz
Punkty handlowe: Pisz (2)
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 23

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 1 640 m²: maga-
zyny (350 m²), sklepy (730 m²), place składowe (560 m²).

Przedsiębiorstwo MADEX sp. z o.o.

Właściciele: Andrzej Dostatni, Dariusz Kłodos
Siedziba: Piaseczno
Punkty handlowe: Piaseczno, Głogów, Głosków
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 24

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 19 550 m²: maga-
zyny (2 000 m²), sklepy (550 m²), place składowe (17 000 m²).

Region Centrum

Agnieszka Skupin
Pełnomocnik PSB od 2006 r.

Kupcy-akcjonariusze PSB - 36 firm
Łączne przychody - 310 mln zł
Łączne zatrudnienie - 882 osoby

skład
sklep Mrówka
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FRANSPOL sp. z o.o.

Właściciele: Jan Kościelski, Andrzej Rybicki
Siedziba: Konin
Punkty handlowe: Konin (2), Koło, Słupca
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 150

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: maga-
zyny (1 800 m²), sklepy (1 450 m²), place składowe (11 000 m²). 

FRANSPOL	w	Kole FRANSPOL	w	Słupcy

JOKA sp. z o.o.

Właściciele: Katarzyna Fila, Wojciech Mincer
Siedziba: Tomaszów Mazowiecki
Punkty handlowe: Tomaszów Mazowiecki (2), Bełchatów
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 110

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 11 600 m²: ma-
gazyny (1 000 m²), sklepy (850 m²), place składowe (9 750 m²).

JOKA	w	Bełchatowie
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PSB MABUD sp. j.

Właściciele: Alicja Lipczyńska, Tadeusz Lipczyński
Siedziba: Kielce
Punkty handlowe: Kielce, Jędrzejów
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 16

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 12 280 m²: ma-
gazyny (3 150 m²), place składowe (9 130 m²).

P.P.H.U.T. BORTO

Właściciel: Czesław Borto
Siedziba: Busko-Zdrój
Punkty handlowe: Busko-Zdrój, Koniecmosty
Rok założenia: 1982
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 500 m²: ma-
gazyny (600 m²), sklepy (90 m²), wiaty (178 m²), place składowe 
(1 600 m²).

Firma Handlowa METALZET

Właściciel: Lucyna Haładyn
Siedziba: Kalisz
Punkty handlowe: Kalisz
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 9

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 620 m²: maga-
zyny (1 500 m²), sklepy (120 m²), wiaty (500 m²), place składowe 
(2 500 m²).

P.U.H. STALBUD II

Właściciele: Przemysław Tchórz, Katarzyna Tchórz, 
Bożena Tchórz
Siedziba: Tomaszów Mazowiecki
Punkty handlowe: Tomaszów Mazowiecki
Rok założenia: 1996
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 19 750 m²: maga-
zyny (343 m²), sklepy (1 500 m²), place składowe (17 900 m²).
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ARCO Łódzkie Przedsiębiorstwo Handlowe sp. j.

Właściciele: Adam Pietraszek, Roman Pietraszek
Siedziba: Pabianice
Punkty handlowe: Łodź, Pabianice, Kielce, Płock
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 40

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 12 000 m²: ma-
gazyny (2 100 m²), sklepy (1 000 m²), wiaty (200 m²), place skła-
dowe (8 500 m²).

SUNBUD sp. j.

Właściciele: Krzysztof Jędraszek, Wojciech Jędraszek
Siedziba: Pabianice
Punkty handlowe: Pabianice
Rok założenia: 1996
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 16

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 100 m²: maga-
zyny (650 m²), sklepy (560 m²), place składowe (6 890 m²).

Grupa Polskie Składy Budowlane BUDOMAT sp. z o.o.

Właściciele: Piotr Krajnik, Piece Przemysłowe 
„Piecobudowa-Płock” sp. z o.o.
Siedziba: Płock
Punkty handlowe: Płock
Rok założenia: 1984
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 000 m²: maga-
zyny (466 m²), sklepy (130 m²), wiaty (102 m²), place składowe 
(1 230 m²).

Hurtownia STANDARD sp. j.

Właściciele: Danuta Rogulska, Stefan Rogulski, Mariusz 
Rogulski
Siedziba: Opoczno
Punkty handlowe: Opoczno (2)
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 28

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 30 000 m²: maga-
zyny (2 300 m²), sklepy (1 800 m²), place składowe (10 000 m²).
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Przedsiębiorstwo Techniczne NOMINAL sp. z o.o.

Właściciele: Józef Berkowski, Krzysztof Jakubowski
Siedziba: Włocławek
Punkty handlowe: Włocławek
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 55

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 24 607 m²: ma-
gazyny (800 m²), sklepy (120 m²), place składowe (20 000 m²).

P.P.H. HYDRO-TERM sp. z o.o.

Właściciele: Marcin Jastrzębski, Danuta Krupska, Patrycja 
Krupska, Kamil Krupski, Ryszard Półgrabia, Marian Ptak
Siedziba: Zduńska Wola
Punkty handlowe: Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 17

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 352 m²: ma-
gazyny (1 400 m²), sklepy (100 m²), wiaty (200 m²), place skła-
dowe (10 000 m²).

P.H.P. TEX-BIS

Właściciel: Grzegorz Cieślarski
Siedziba: Przyłubie
Punkty handlowe: Skulsk, Słupca
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 32

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: ma-
gazyny (1 820 m²), sklepy (1 250 m²), wiaty (600 m²), place skła-
dowe (10 330 m²).

P.B.U. WIKTOR sp. j.

Właściciele: Piotr Machalewski, Wiktor Świtkowski
Siedziba: Radomsko
Punkty handlowe: Radomsko
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Radomsko
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 22

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 000 m²: ma-
gazyny (800 m²), sklepy (2 000 m²), wiaty (500 m²), place skła-
dowe (3 000 m²).
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Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELTOR S.A.

Właściciel: Janusz Piątek - prezes zarządu
Siedziba: Kielce
Punkty handlowe: Kielce
Rok założenia: 1959
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 25 000 m²: maga-
zyny (1 558 m²), sklepy (500 m²), place składowe (22 339 m²).

Z.U.H. BUDO-GIPS

Właściciel: Józef Kazimierczak
Siedziba: Łódź
Punkty handlowe: Łódź (2)
Rok założenia: 1982
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 23

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 500 m²: ma-
gazyny (1 900 m²), sklepy (300 m²), wiaty (300 m²), place skła-
dowe (8 000 m²).

Przedsiębiorstwo DOMBUD Feja sp. j.

Właściciele: Szczepan Feja, Michał Feja, 
Ewa Błaszczyk-Feja
Siedziba: Koluszki
Punkty handlowe: Koluszki (2)
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 22

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 570 m²: maga-
zyny (935 m²), sklepy (1 050 m²), wiaty (185 m²), place składowe 
(7 400 m²).

BUDO-GIPS	w	Łodzi
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Firma Handlowo-Usługowa TERBUD

Właściciel: Paweł Haładyn
Siedziba: Kalisz
Punkty handlowe: Kalisz
Rok założenia: 2003
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 000 m²: maga-
zyny (600 m²), sklepy (200 m²), place składowe (6 000 m²).

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo REM-BUD sp. j.

Właściciele: Wanda Spychała, Wojciech Spychała
Siedziba: Kutno
Punkty handlowe: Kutno
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 7

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 600 m²: maga-
zyny (500 m²), sklepy (120 m²), wiaty (300 m²), place składowe 
(4 680 m²).

NOWBUD sp. z o.o.

Właściciele: Beata Domagała, Staniasław Domagała
Siedziba: Wełecz
Punkty handlowe: Wełecz, Pińczów
Rok założenia: 2002
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 11

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 000 m²: maga-
zyny (1 600 m²), sklepy (200 m²), wiaty (300 m²), place składowe 
(2 900 m²).

DACH-POL

Właściciel: Michał Słowik
Siedziba: Włoszczowa
Punkty handlowe: Włoszczowa, Koniecpol
Rok założenia: 2001
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 7

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (3 000 m²), sklepy (300 m²), place składowe (4 700 m²).
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P.P.H. PANDA

Właściciel: Joanna Spiżyk
Siedziba: Bogucin
Punkty handlowe: Bogucin
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 000 m²: maga-
zyny (250 m²), sklepy (160 m²), wiaty (100 m²), place składowe 
(3 500 m²).

Zakład Budownictwa Ogólnego IZOL-BUD

Właściciel: Zbigniew Badowski
Siedziba: Rawa Mazowiecka
Punkty handlowe: Rawa Mazowiecka
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 5

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 200 m²: maga-
zyny (1 860 m²), sklepy (263 m²), place składowe (11 000 m²).

PSB Mrówka - Końskie

Właściciel: Grupa Polskie Składy Budowlane 
Spółka Akcyjna
Siedziba: Końskie
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Końskie
Rok założenia: 2003
Wielkość zatrudnienia: 11

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 14 298 m²: ma-
gazyny (1 148 m²), sklepy (931 m²), ogród (569 m²), place skła-
dowe (2 400 m²).

ASSETS D&M

Właściciel: Michał Jarzębiński
Siedziba: Aleksandrów Łódzki
Punkty handlowe: Łódź
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 11

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 000 m²: maga-
zyny (3 500 m²), place składowe (500 m²).



74

Grupa PSB - 10 lat partnerstwa

P.H.U. JAGO sp. j.

Właściciele: Arkadiusz Goździkiewicz, Czesław 
Goździkiewicz, Jolanta Jakubowska, Telesfor Jakubowski, 
Tomasz Góździkiewicz
Siedziba: Tuliszków
Punkty handlowe: Tuliszków, Turek, Władysławów
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 25

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 790 m²: maga-
zyny (3 540 m²), sklepy (250 m²), place składowe (17 000 m²).

P.H.U. BOGUSŁAW ZBIERAŃSKI

Właściciel: Bogusław Zbierański
Siedziba: Tarnawa
Punkty handlowe: Sędziszów (2)
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 11 700 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (700 m²), place składowe (10 000 m²).

Gminna SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC Chłopska 
w Ślesinie

Właściciel: Jarosław Szczęsny
Siedziba: Ślesin
Punkty handlowe: Ślesin
Rok założenia: 1948
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 9

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 17 095 m²: maga-
zyny (2 025 m²), sklepy (400 m²), place składowe (12 000 m²).

Firma P.H.U. GRZEGORY Grzegorz

Właściciel: Grzegorz Grzegory
Siedziba: Zduny
Punkty handlowe: Zduny k. Łowicza
Rok założenia: 1997
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 8

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 25 000 m²: ma-
gazyny (500 m²), sklepy (75 m²), place składowe (18 000 m²).
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Z.H.U. MAJCHRZAK KAZIMIERZ

Właściciel: Kazimierz Majchrzak
Siedziba: Gostynin
Punkty handlowe: Gostynin
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 11 000 m²: ma-
gazyny (2 500 m²), sklepy (40 m²), place składowe (8 240 m²).

OSTROWIECKI KOMBINAT BUDOWLANY S.A.

Właściciel: Andrzej Zajączkowski - prezes zarządu 
Siedziba: Ostrowiec Świętokrzyski
Punkty handlowe: Ostrowiec Świętokrzyski (2)
Rok założenia: 1959
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 11

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 24 000 m²: maga-
zyny (2 950 m²), sklepy (1 577 m²), place składowe (8 300 m²).

Hurtownia Wodno-Kanalizacyjna BEL-POL

Właściciel: Leszek Belusiak
Siedziba: Staszów
Punkty handlowe: Staszów
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 22

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 000 m²: ma-
gazyny (1 500 m²), sklepy (1 500 m²), wiaty (800 m²), place skła-
dowe (8 000 m²).

TRUBUD sp. z o.o.

Właściciele: Sebastian Leszek Orłowski, Paweł Wysocki
Siedziba: Płock 
Punkty handlowe: Płock
Rok założenia: 2005
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 8

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 400 m²: maga-
zyny (1 200 m²), sklepy (200 m²), place składowe (1 000 m²).
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PSB Mrówka - Busko-Zdrój

Właściciel: Grupa Polskie Składy Budowlane 
Spółka Akcyjna
Siedziba: Busko-Zdrój
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Busko-Zdrój
Rok założenia: 2007
Wielkość zatrudnienia: 17

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 14 061 m²: ma-
gazyny (279 m²), sklepy (1 923 m²), ogród (1 350 m²), wiaty 
(138,5 m²).

P.P.H.U. ORION

Właściciel: Krzysztof Stawski
Siedziba: Starachowice
Punkty handlowe: Starachowice
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 500 m²: maga-
zyny (500 m²), sklepy (1 000 m²), place składowe (2 000 m²).

BUDOMAT sp. j.

Właściciele: Lucyna Brzyś, Stanisław Brzyś, Halina Gazda, 
Robert Gazda
Siedziba: Krosno
Punkty handlowe: Krosno, Jasło
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Krosno, Jasło
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 63

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 25 000 m²: maga-
zyny (2 800 m²), sklepy (1 395 m²), place składowe (13 000 m²).

Region Podlasie - Podkarpacie

Dariusz Mazur
Pełnomocnik PSB od 1998 r.

Kupcy-akcjonariusze PSB - 26 firm
Łączne przychody - 490 mln zł
Łączne zatrudnienie - 1 292 osoby

skład
sklep Mrówka
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Centrum Budownictwa i Ogrodnictwa EREM

Właściciel: Ryszard Musz
Siedziba: Przemyśl
Punkty handlowe: Przemyśl
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 80

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 32 000 m²: ma-
gazyny (1 300 m²), sklepy (5 000 m²), wiaty (700 m²), place skła-
dowe (15 000 m²).

P.H.U. ART-DECOR

Właściciel: Dariusz Malach
Siedziba: Biała Podlaska
Punkty handlowe: Biała Podlaska
Rok założenia: 1997
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (1 800 m²), sklepy (300 m²), place składowe (5 000 m²).

BUDOMAT	w	Jaśle

GIPS-POL sp. j.

Właściciele: Piotr Czyż, Paweł Małek
Siedziba: Radom
Punkty handlowe: Radom
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (2 100 m²), sklepy (150 m²), place składowe (5 500 m²).
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FAMIKO-BUD sp. z o.o.

Właściciele: Beata Kowalczyk, Karolina Kowalczyk, Lucjan
Kowalczyk, Piotr Kowalczyk
Siedziba: Lublin
Punkty handlowe: Lublin
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 22

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 000 m²: maga-
zyny (800 m²), sklepy (1 500 m²), place składowe (4 700 m²).

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIPROM 
Produkcja, Handel, Usługi

Właściciel: Wioletta Lachowicz
Siedziba: Świdnik
Punkty handlowe: Świdnik
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 8

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 000 m²: maga-
zyny (500 m²), sklepy (850 m²), place składowe (600 m²).

METBUD sp. j.

Właściciele: Mirosław Bereżański, Franciszek Brodziak, 
Władysław Brodziak
Siedziba: Zamość
Punkty handlowe: Zamość
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 44

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 223 m²: ma-
gazyny (10 700 m²), sklepy (841 m²), wiaty (3 246 m²), place 
składowe (8 066 m²).

Firma SŁAWEX

Właściciel: Zbigniew Sławiński
Siedziba: Tomaszów Lubelski
Punkty handlowe: Tomaszów Lubelski, Hrubieszów
Rok założenia: 1983
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 250

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 34 072 m²: maga-
zyny (1 780 m²), sklepy (2 760 m²), place składowe (20 000 m²).
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P.H.U. PT-JUNIOR

Właściciel: Przemysław Telenga
Siedziba: Lublin
Punkty handlowe: Lublin
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 400 m²: maga-
zyny (700 m²), sklepy (600 m²), place składowe (5 000 m²).

SŁAWEX	w	Hrubieszowie

P.H.U.P. OKNO-BUD Przytyk

Właściciel: Kazimierz Kowalczyk
Siedziba: Białobrzegi
Punkty handlowe: Białobrzegi, Przytyk, Radom
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 50

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 28 700 m²: maga-
zyny (44 00 m²), sklepy (1 200 m²), place składowe (23 000 m²).

P.P.H.U. FOX

Właściciel: Dariusz Nizio
Siedziba: Biłgoraj
Punkty handlowe: Biłgoraj
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Biłgoraj
Rok założenia: 1996
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 67

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 22 000 m²: ma-
gazyny (1 000 m²), sklepy (3 700 m²), ogród (350 m²), place skła-
dowe (12 000 m²).
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VIO-MAC sp. j.

Właściciele: Anna Smolarek, Leszek Smolarek, Wioletta 
Smolarek
Siedziba: Ryki
Punkty handlowe: Ryki
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 25

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 95 000 m²: maga-
zyny (1 500 m²), sklepy (2 000 m²), place składowe (7 000 m²).

Polskie Składy Budowlane - STALMET sp. z o.o.

Właściciele: Andrzej Bednarski, Mariusz Dul
Siedziba: Stalowa Wola
Punkty handlowe: Stalowa Wola
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 18 500 m²: ma-
gazyny (2 000 m²), sklepy (500 m²), place składowe (8 000 m²).

P.H.U. HEMBUD sp. z o.o.

Właściciele: Krzysztof Herman, Eugeniusz Herman
Siedziba: Puławy
Punkty handlowe: Puławy
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 500 m²: maga-
zyny (1 100 m²), sklepy (480 m²), place składowe (3 800 m²).

BUDPOL sp. j.

Właściciele: Grzegorz Kędzierski, Adam Tomczak
Siedziba: Łuków
Punkty handlowe: Łuków
Rok założenia: 1997
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 35

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (1 500 m²), sklepy (2 400 m²), place składowe (3 800 m²).
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BUDOTERM TMT TURKOT S.A.

Właściciele: Marcin Turkot, Tadeusz Turkot, Tomasz 
Turkot
Siedziba: Mielec
Punkty handlowe: Mielec
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: maga-
zyny (1 500 m²), sklepy (1 450 m²), place składowe (12 000 m²).

Przedsiębiorstwo Handlowe DOM-LUX sp. j.

Właściciele: Jacek Suchowierski, Jolanta Suchowierska
Siedziba: Chełm
Punkty handlowe: Chełm
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 44

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 034 m²: maga-
zyny (780 m²), sklepy (791 m²), wiaty (100 m²), place składowe 
(3 500 m²).

ELEO-BUDMAX P.P.H.U. Budownictwa Eksport-Import

Właściciel: Andrzej Bieńczak
Siedziba: Brzozów
Punkty handlowe: Brzozów, Sanok, Komańcza
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Brzozów
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 35

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 30 000 m²: maga-
zyny (1 045 m²), sklepy (532 m²), place składowe (12 816 m²).

EURODOM

Właściciel: Janusz Smagłowski
Siedziba: Siedlce
Punkty handlowe: Siedlce
Rok założenia: 2003
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 000 m²: ma-
gazyny (500 m²), sklepy (1 200 m²), place składowe (6 000 m²).
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P.H.U. TRANS-PAL

Właściciel: Stanisław Gzik
Siedziba: Dzwola
Punkty handlowe: Dzwola
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 19

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 400 m²: maga-
zyny (850 m²), sklepy (300 m²), wiaty (390 m²), place składowe 
(4 260 m²).

P.H.U. TESBUD

Właściciel: Tadeusz Stefaniak
Siedziba: Międzyrzec Podlaski
Punkty handlowe: Międzyrzec Podlaski
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (1 200 m²), sklepy (90 m²), place składowe (4 200 m²).

PODKARPACKIE CENTRUM MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH sp. z o.o.

Właściciele: Józef Buczak, Joanna Maliczkowska, Tomasz
Pado, Mariusz Szot, Anna Wańczyk
Siedziba: Rzeszów
Punkty handlowe: Rzeszów
Rok założenia: 2003
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 41
Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 000 m²: ma-
gazyny (1 400 m²), sklepy (400 m²), wiaty (400 m²), place skła-
dowe (7 000 m²).

PATER-FIRMA

Właściciele: Andrzej Daniluk, Elżbieta Daniluk
Siedziba: Siemiatycze
Punkty handlowe: Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Lublin
Rok założenia: 1976
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 81

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 336 m²: maga-
zyny (1 600 m²), sklepy (2 440 m²), place składowe (11 296 m²).
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MARKET BUDOWLANY sp. z o.o.

Właściciele: Beata Lubowska, Katarzyna Lubowska
Siedziba: Grójec
Punkty handlowe: Grójec, Warka
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 16

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 000 m²: maga-
zyny (1 200 m²), sklepy (580 m²), wiaty (300 m²), place składowe 
(4 800 m²).

SKŁAD OPAŁU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
T i M. Sobianek

Właściciel: Marian Sobianek
Siedziba: Parczew
Punkty handlowe: Parczew, Włodawa
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Parczew
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 64

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 62 500 m²: maga-
zyny (7 968 m²), sklepy (3 817 m²), place składowe (12 900 m²).

Firma Handlowa BOZ S.A.

Właściciel: Jerzy Ostrowski - prezes zarządu
Siedziba: Rzeszów
Punkty handlowe: Rzeszów (2), Przemyśl, Tarnów
Rok założenia: 2000
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 220

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 40 100 m²: ma-
gazyny (5 900 m²), sklepy (6 200 m²), wiaty (200 m²), place skła-
dowe (8 600 m²).
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FAGO sp. z o.o.

Właściciele: Waldemar Kociełowicz, Anna Kociełowicz
Siedziba: Dzierżoniów
Punkty handlowe: Dzierżoniów, Świdnica, Pszenno, 
Ząbkowice Śląskie
Rok założenia: 1985
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 90

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 41 850 m²: maga-
zyny (3 650 m²), sklepy (5 350 m²), place składowe (32 850 m²).

EDAM sp. j.

Właściciele: Jerzy Laszkiewicz, Edward Rubis
Siedziba: Jelenia Góra
Punkty handlowe: Jelenia Góra (2)
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 45 000 m²: maga-
zyny (3 450 m²), sklepy (220 m²), place składowe (25 100 m²).

FAGO w Pszennie FAGO	w	Świdnicy

Region Dolny Śląsk - Wielkopolska Południowa

Beata Grodzka-Rutkiewicz
Pełnomocnik PSB od 1998 r.

Kupcy-akcjonariusze PSB - 40 firm
Łączne przychody - 510 mln zł
Łączne zatrudnienie - 1 244 osoby

skład
sklep Mrówka
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FAGO	w	Ząbkowicach	Śląskich

KAIDAR sp. z o.o.

Właściciele: Kajetan Paszkiewicz, Dariusz Zawistowski
Siedziba: Zielona Góra
Punkty handlowe: Zielona Góra
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 349 m²: maga-
zyny (1 375 m²), sklepy (180 m²), place składowe (7 794 m²).

INTERIOR-ZACHÓD sp. z o.o.

Właściciel: WKT-Polska sp. z o.o.
Siedziba: Wrocław
Punkty handlowe: Wrocław
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: ok. 40 osób

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 129 m²: maga-
zyny (2 700 m²), sklepy (336 m²), place składowe (2 093 m²).

GREI sp. z o.o.

Właściciele: Jarosław Grzegorowski, Władysław Tęczar
Siedziba: Wrocław
Punkty handlowe: Wrocław, Lądek Zdrój
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 50

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 1 750 m²: maga-
zyny (150 m²), place składowe (1 600 m²).
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AGROBUD sp. j.

Właściciele: Krzysztof Feduszko, Zbigniew Feduszko, 
Bogusław Wojciechowski, Jakub Wojciechowski
Siedziba: Wrocław
Punkty handlowe: Wrocław
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 40

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 50 000 m²: maga-
zyny (3 000 m²), sklepy (400 m²), place składowe (45 000 m²).

SIGMA sp. z o.o.

Właściciele: Ewa Wencel, Mariusz Wencel
Siedziba: Opole
Punkty handlowe: Opole
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 17

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 000 m²: ma-
gazyny (1 500 m²), sklepy (400 m²), place składowe (10 000m²).

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe ELADO sp. j.

Właściciele: Elżbieta Nitkiewicz, Mirosław Nitkiewicz
Siedziba: Zielona Góra
Punkty handlowe: Zielona Góra, Sulechów, Żary
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 990 m²: maga-
zyny (2 900 m²), sklepy (290 m²), place składowe (3 800 m²).

P.B.U. MADAR PREIS S.A.

Właściciel: Dariusz Preis
Siedziba: Wrocław
Punkty handlowe: Wrocław
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 28

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 19 240 m²: maga-
zyny (5 000 m²), sklepy (240 m²), place składowe (14 000 m²).
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PAGAZ

Właściciel: Bogdan Pazgan
Siedziba: Krzeszów
Punkty handlowe: Krzeszów, Lubawka, Kamienna Góra, 
Wałbrzych
Rok założenia: 1988
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 75

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 41 200 m²: ma-
gazyny (2 000 m²), sklepy (5 800 m²), wiaty (350 m²), place skła-
dowe (35 500 m²).

Przedsiębiortswo Wielobranżowe ROMOS sp. j.

Właściciele: Marek Tarnowski, Jacek Turzański, Janusz 
Wdowczyk, Edward Zaremba
Siedziba: Gostyń
Punkty handlowe: Gostyń, Leszno, Poznań, Środa Wlkp., Rawicz
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 136

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 100 000 m²: ma-
gazyny (10 000 m²), sklepy (4 500 m²), wiaty (1 000 m²), place 
składowe (30 000 m²).

PAGAZ w Kamiennej Górze PAGAZ	w	Lubawce

PAGAZ	w	Wałbrzychu
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Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA 
w Mosinie

Właściciele: Dorota Baraniak, Jarosław Madaj - zarząd
Siedziba: Mosina
Punkty handlowe: Mosina
Rok założenia: 1947
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 51 300 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (300 m²), place składowe (50 000 m²).

GIFLEX Materiały Budowlane sp. j.

Właściciele: Leszek Dankowski, Waldemar Dankowski
Siedziba: Kłodzko
Punkty handlowe: Kłodzko
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 700 m²: maga-
zyny (2 000 m²), sklepy (400 m²), wiaty (300 m²), place składowe 
(3 000 m²).

Firma Handlowo-Usługowa STALCHEM II sp. z o.o.

Właściciele: Roman Granos, Marek Kubacki
Siedziba: Bralin
Punkty handlowe: Bralin, Ostrzeszów, Oleśnica, Kluczbork, Na-
mysłów, Wieruszów
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 60

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 72 000 m²: 
magazyny (20 000 m²), sklepy (2 000 m²), place składowe 
(50 000 m²).

DĘBOS sp. j.

Właściciele: Jolanta Dębiak, Ryszard Dębiak, Jakub 
Sordyl, Józef Sordyl
Siedziba: Nysa
Punkty handlowe: Głuchołazy, Nysa, Paczków, Prudnik
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 43

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 23 646 m²: ma-
gazyny (2 810 m²).
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INTECH PW

Właściciel: Irena Słomiany
Siedziba: Strzegom
Punkty handlowe: Strzegom, Legnica, Opole, Wrocław
Rok założenia: 1986
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 49

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 640 m²: maga-
zyny (2 200 m²), sklepy (3 240 m²), place składowe (10 200 m²).

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe AS-BUD

Właściciel: Andrzej Skrzypczak
Siedziba: Brenno
Punkty handlowe: Wschowa
Rok założenia: 1969
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 904 m²: maga-
zyny (1 600 m²), sklepy (242 m²), place składowe (4 062 m²).

POLWOS sp. z o.o.

Właściciele: Andrzej Polanowski, Jan Polanowski
Siedziba: Witaszyce
Punkty handlowe: Witaszyce, Krotoszyn
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 24 200 m²: ma-
gazyny (3 000 m²), sklepy (400 m²), wiaty (800 m²), place skła-
dowe (20 000 m²).

Materiałowe Centrum Budownictwa i Wyposażenia 
KOMPLEKS sp. z o.o.

Właściciel: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” 
w Głogowie
Siedziba: Głogów
Punkty handlowe: Głogów
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 478 m²: maga-
zyny (1 406 m²), sklepy (884 m²), place składowe (3 188 m²).
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PROWENT Centrum Zaopatrzenia Budowlanego sp. j.

Właściciele: Józef Cwaliński, Andrzej Cwaliński
Siedziba: Kędzierzyn Koźle
Punkty handlowe: Kędzierzyn Koźle
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 25

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 700 m²: sklepy 
(2 000 m²), place składowe (700 m²).

CDN Artykuły Budowlane i Wyposażenia Mieszkań sp. j.

Właściciele: Janusz Kotyla, Krystyna Kotyla
Siedziba: Oława
Punkty handlowe: Oława
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 489 m²: maga-
zyny (719 m²), sklepy (1 070 m²), place składowe (700 m²).

STALBUD sp. z o.o.

Właściciele: Karol Szkutnik, Leokadia Szkutnik
Siedziba: Lubin
Punkty handlowe: Lubin
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 100 m²: sklepy 
(100 m²), place składowe (6 000 m²).

Przedsiębiorstwo DREMEX

Właściciel: Lech Mularczyk
Siedziba: Zdzieszowice
Punkty handlowe: Zdzieszowice, Strzelce Opolskie
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 36 409 m²: maga-
zyny (5 447 m²), sklepy (3 050 m²), place składowe (27 912 m²).
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ALFA Centrum Instalacyjno-Budowlane sp. j.

Właściciele: Ewa i Mieczysław Bednarz, Roman Kluska
Siedziba: Brzeg
Punkty handlowe: Brzeg, Olszanka
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 000 m²: maga-
zyny (2 500 m²), sklepy (1 000 m²), place składowe (5 000 m²).

Firma Wielobranżowa Ireneusz Danieliszyn

Właściciel: Ireneusz Danieliszyn
Siedziba: Żagań
Punkty handlowe: Żagań
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Żagań
Rok założenia: 1985
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 25

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 630 m²: maga-
zyny (530 m²), sklepy (1 100 m²), place składowe (3 000 m²).

Usługi Ogólnobudowlane OSIŃSKI I SYN sp. j.

Właściciele: Arkadiusz Osiński, Tadeusz Osiński, 
Tadeusz Wojciech Osiński
Siedziba: Strzelin
Punkty handlowe: Strzelin, Milicz
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Strzelin
Rok założenia: 1997
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 26
Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 300 m²: ma-
gazyny (1 400 m²), sklepy (1 500 m²), wiaty (400 m²), place skła-
dowe (4 000 m²).

OSIŃSKI	I	SYN	w	Miliczu
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P.H.U. BUD-TECH

Właściciel: Zbigniew Kubalt
Siedziba: Chojnów
Punkty handlowe: Chojnów, Legnica
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 14

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 000 m²: ma-
gazyny (1 920 m²), wiaty (550 m²), place składowe (8 000 m²).

DOLMAT sp. z o.o.

Właściciele: Ewa Wójcińska, Przemysław Wójciński
Siedziba: Oleśnica
Punkty handlowe: Oleśnica
Rok założenia: 2004
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 27

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 14 900 m²: maga-
zyny (800 m²), sklepy (2 100 m²), place składowe (12 000 m²).

BUDCAR sp. z o.o.

Właściciel: Kazimierz Szozda
Siedziba: Lubań
Punkty handlowe: Lubań
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 23 100 m²: ma-
gazyny (1 500 m²), sklepy (1 400 m²), wiaty (200 m²), place skła-
dowe (20 000 m²).

P.H.U. MARCO

Właściciel: Wiesława Opara
Siedziba: Żary
Punkty handlowe: Żary
Rok założenia: 1994
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 23

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 000 m²: maga-
zyny (500 m²), sklepy (2 000 m²), wiaty (150 m²), place składowe 
(2 500 m²).
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BUD-TECH	w	Legnicy

Z.P.H.U. PROZ-BUD sp. j.

Właściciele: Przemysław Bizan, Zenon Gruca, Robert 
Sępołowicz
Siedziba: Ostrów Wielkopolski
Punkty handlowe: Ostrów Wielkopolski
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 17 860 m²: maga-
zyny (2 500 m²), sklepy (360 m²), place składowe (15 000 m²).

SIÓDEMKA sp. z o.o.

Właściciel: Józef Szeląg
Siedziba: Ostrów Wielkopolski
Punkty handlowe: Ostrów Wielkopolski (3)
Rok założenia: 2000
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 40

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 11 500 m²: ma-
gazyny (1 500 m²), sklepy (600 m²), wiaty (400 m²), place skła-
dowe (9 000 m²).

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-B

Właściciel: Włodzimierz Doch
Siedziba: Mysłakowice
Punkty handlowe: Mysłakowice
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 12 740 m²: ma-
gazyny (3 600 m²), sklepy (540 m²), place składowe (8 600 m²).
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KADO

Właściciel: Bożena Ewa Nagler
Siedziba: Lubsko
Punkty handlowe: Lubsko
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 9

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 000 m²: maga-
zyny (600 m²), sklepy (400 m²), wiaty (100 m²), place składowe 
(900 m²).

Z.P.H. TERBUD

Właściciele: Zbigniew Kadej
Siedziba: Wołów
Punkty handlowe: Wołów
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 800 m²: maga-
zyny (600 m²), sklepy (200 m²), place składowe (3 000 m²).

Skład Budowlany JAWA

Właściciele: Jacek Oszczęda, Wacława Oszczęda
Siedziba: Bolesławiec
Punkty handlowe: Bolesławiec
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 22

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 11 800 m²: maga-
zyny (1 500 m²), sklepy (300 m²), place składowe (10 000 m²).

F.P.H.U. Hurtownia MAG-MIR

Właściciel: Małgorzata Szulczyńska
Siedziba: Kościan
Punkty handlowe: Kościan, Czempin
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 100 m²: ma-
gazyny (1 700 m²), sklepy (900 m²), place składowe (7 500 m²).
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P.H.U. GRADIX

Właściciel: Grażyna Stana
Siedziba: Gryfów Śląski
Punkty handlowe: Gryfów Śląski
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 39

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 12 000 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (3 000 m²), place składowe (8 000 m²).

ZAOPATRZENIE ROLNICTWA ANDRZEJ TERMENA

Właściciel: Andrzej Termena
Siedziba: Jelcz-Laskowice
Punkty handlowe: Minkowice Oławskie, Jelcz-Laskowice (2), 
Stary Śleszów
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 000 m²: ma-
gazyny (1 700 m²), sklepy (2 000 m²), wiaty (300 m²), place skła-
dowe (12 000 m²).

SKŁADBUD sp. j.

Właściciele: Renata Hołowczak, Paweł Zakrzewski
Siedziba: Środa Śląska
Punkty handlowe: Środa Śląska
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 10 800 m²: ma-
gazyny (500 m²), sklepy (300 m²), place składowe (10 000 m²).
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CARMEX sp. z o.o.

Właściciel: Wiesław Jacheć
Siedziba: Racibórz
Punkty handlowe: Racibórz
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Racibórz
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 13 000 m²: ma-
gazyny (500 m²), sklepy (1 650 m²), ogród (3 000 m²), wiaty 
(200 m²), place składowe (4 650 m²).

BUSTER sp. z o.o.

Właściciele: Marek Chorzelski, Maria Chorzelska, Paweł 
Chorzelski
Siedziba: Gliwice
Punkty handlowe: Gliwice
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 960 m²: maga-
zyny (1 190 m²), sklepy (520 m²), place składowe (8 250 m²).

BB Building Business

Właściciel: Marian Fijołek
Siedziba: Mazańcowice k/Bielska Białej
Punkty handlowe: Mazańcowice k/Bielska Białej, 
Zarzecze k/Żywca, Cisiec
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Zarzecze k/Żywca
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 54

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 24 000 m²: maga-
zyny (3 500 m²), sklepy (2 630 m²), place składowe (17 000 m²).

Region Górny Śląsk - Małopolska

Bożena Kmieć-Sąsiadek
Pełnomocnik PSB od 1998 r.

Kupcy-akcjonariusze PSB - 47 firm
Łączne przychody - 840 mln zł
Łączne zatrudnienie - 1 177 osób

skład
sklep Mrówka
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KOLONIA sp. z o.o.

Właściciele: Małgorzata Płachno, Paweł Płachno, Wojciech 
Sosin
Siedziba: Kraków
Punkty handlowe: Kraków (2)
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 530 m²: maga-
zyny (860 m²), sklepy (270 m²), place składowe (5 400 m²).

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KENPOL

Właściciel: Eugeniusz Krzywda
Siedziba: Świętochłowice
Punkty handlowe: Świętochłowice, Ruda Śląska, Warszawa,
Piotrków Trybunalski
Rok założenia: 1981
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 18 909 m²: ma-
gazyny (2 400 m²), sklepy (835 m²), place składowe (7 700 m²).

P.P.H.U. DEKORGIPS sp. j.

Właściciele: Stanisław Stolarczyk, Wiesława Stolarczyk
Siedziba: Dąbrowa Górnicza
Punkty handlowe: Dąbrowa Górnicza
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 28

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 154 m²: ma-
gazyny (2 248 m²), sklepy (755 m²), wiaty (305 m²), place skła-
dowe (11 846 m²).

MODOM sp. z o.o.

Właściciele: Józef Krzywda, Tadeusz Zajaczkowski
Siedziba: Kraków
Punkty handlowe: Cholerzyn, Kraków
Rok założenia: 1997
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 25

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 130 m²: maga-
zyny (200 m²), sklepy (30 m²), place składowe (5 870 m²).
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SUFIGS sp. z o.o.

Właściciele: Artur Olchawa, Czesław Olchawa, Piotr 
Olchawa
Siedziba: Tarnów
Punkty handlowe: Tarnów, Dębica, Mielec
Sklep detaliczny PSB-Mrówka: Tarnów
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 65
Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 28 330 m²: ma-
gazyny (3 040 m²), sklepy (1 790 m²), ogród (1 000 m²), place 
składowe (22 500 m²).

SAGAPOL sp. j.

Właściciele: Zdzisław Gajos, Włodzimierz Salamon
Siedziba: Gliwice
Punkty handlowe: Gliwice, Mikołów
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 19

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 16 000 m²: maga-
zyny (1 400 m²), sklepy (350 m²), place składowe (14 250 m²).

Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Suchych Tynków
MONT-PLAST sp. z o.o.

Właściciele: Roman Dawidowicz, Jan Jaśkiewicz, Adam 
Kowalski, Janusz Szmidla, Czesław Biela, Andrzej 
Zieliński, Cezary Chromiński
Siedziba: Częstochowa
Punkty handlowe: Częstochowa
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 1998
Wielkość zatrudnienia: 24
Firma handluje na terenie o łącznej pow. 1 650 m²: magazyny 
(525 m²), sklepy (80 m²), wiaty (445 m²), place składowe (600 m²).

KENPOL	w	Warszawie KENPOL	w	Świętochłowicach
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AG-ROLBUD sp. j.

Właściciele: Gabriel Mateja, Anna Wyrwol
Siedziba: Radzionków
Punkty handlowe: Radzionków
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 30

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (200 m²), wiaty (800 m²), place składowe 
(6 000 m²).

BUDULEC sp. j.

Właściciele: Janusz Duda, Maria Duda, Henryk Zemła
Siedziba: Koziegłówki
Punkty handlowe: Koziegłówki, Myszków
Rok założenia: 1996
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 508 m²: maga-
zyny (1 067 m²), sklepy (277 m²), place składowe (3 164 m²).

ATTIC sp. z o.o.

Właściciele: Jarosław Olipra, Piotr Reguła
Siedziba: Kraków
Punkty handlowe: Kraków
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 76

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: ma-
gazyny (3 500 m²), sklepy (800 m²), place składowe (8 000 m²).

SUFIGS	w	Dębicy
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MODOM PODHALE sp. z o.o.

Właściciele: Mieczysław Krzeptowski, Stanisław Nycz
Siedziba: Szaflary
Punkty handlowe: Szaflary, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, 
Jabłonka, Liptovsky Mikulas (Słowacja)
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 52

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 20 600 m²: maga-
zyny (2 100 m²), sklepy (9 000 m²), place składowe (9 500 m²).

GAMBUD S.A.

Właściciel: Zbigniew Młodzik - prezes zarządu
Siedziba: Kraków
Punkty handlowe: Kraków (2)
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 9 350 m²: maga-
zyny (740 m²), sklepy (550 m²), wiaty (2 100 m²), place składowe 
(5 960 m²).

CrazBud Centrum Budowlane

Właściciel: Jerzy Sikora
Siedziba: Modlnica k/Krakowa
Punkty handlowe: Modlnica k/Krakowa
Rok założenia: 1988
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 16

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 000 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (250 m²), wiaty (500 m²), place składowe 
(5 000 m²).

MODOM	PODHALE	w	Bukowinie	Tatrzańskiej



101

Prezentacje kupców

Z.U.H. MELBUD

Właściciele: Ryszard Greupner, Jan Nowicki, Stanisław 
Pichura
Siedziba: Tarnowskie Góry
Punkty handlowe: Tarnowskie Góry
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 1 500 m²: maga-
zyny (300 m²), sklepy (250 m²), wiaty (400 m²).

WOKO Materiały Budowlane

Właściciel: Wojciech Kościelnicki
Siedziba: Chorzów
Punkty handlowe: Chorzów, Nieborowice k/Gliwic
Rok założenia: 1979
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 487 m²: maga-
zyny (1 930 m²), sklepy (142 m²), wiaty (720 m²), place składowe 
(4 500 m²).

P.P.U. JAWPOL sp. z o.o.

Właściciele: Agnieszka Wierzbicka, Jadwiga Wierzbicka, 
Janusz Wierzbicki, Mariusz Wierzbicki
Siedziba: Zawiercie
Punkty handlowe: Zawiercie
Rok założenia: 1996
Rok przystąpienia do PSB: 1999
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 000 m²: maga-
zyny (2 600 m²), sklepy (400 m²), place składowe (2 000 m²).

Firma Handlowo-Usługowa ZILMEX sp. j.

Właściciele: Zygmunt Mikołajczyk, Leszek Wątor
Siedziba: Kraków
Punkty handlowe: Kraków
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 32

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 084 m²: maga-
zyny (764 m²), sklepy (720 m²), place składowe (4 600 m²).
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TEKS sp. j.

Właściciele: Andrzej Kaczmarek, Marek Tatara
Siedziba: Mysłowice
Punkty handlowe: Mysłowice
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 22

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 868 m²: maga-
zyny (518 m²), sklepy (350 m²), place składowe (4 000 m²).

Skład Materiałów Budowlanych BUDMARKET

Właściciel: Józef Lutkiewicz
Siedziba: Chrzanów
Punkty handlowe: Chrzanów
Rok założenia: 1989
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 14

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: maga-
zyny (1 050 m²), sklepy (1 900 m²), place składowe (12 000 m²).

MTB Janusz Jasiński i Spółka, sp. j.

Właściciele: Bożena Jasińska, Janusz Jasinski, Bronisław 
Łoboziak, Teresa Łoboziak
Siedziba: Bielsko-Biała
Punkty handlowe: Bielsko Biała (2), Żywiec, 
Czechowice Dziedzice
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 656 m²: maga-
zyny (3 249 m²), sklepy (420 m²), place składowe (2 987 m²).

MARKA sp. z o.o.

Właściciele: Jadwiga Nalepka, Mirosław Nalepka
Siedziba: Bochnia
Punkty handlowe: Bochnia, Kraków, Nowy Wiśnicz (2), Lipnica 
Murowana
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 60

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 32 900 m²: ma-
gazyny (2 300 m²), sklepy (2 600 m²), wiaty (1 000 m²), place 
składowe (27 000 m²).
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P.H.U. GOLIK sp. j.

Właściciele: Barbara Golik, Jan Golik, Józef Golik
Siedziba: Istebna
Punkty handlowe: Istebna
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 8

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 1 875 m²: maga-
zyny (850 m²), sklepy (25 m²), place składowe (1 000 m²).

Firma Handlowo-Usługowa IMPULS sp. j.

Właściciele: Grażyna Wojtas, Maciej Wojtas
Siedziba: Limanowa
Punkty handlowe: Limanowa, Laskowa, Męcina, Ujanowice
Rok założenia: 1987
Rok przystąpienia do PSB: 2001
Wielkość zatrudnienia: 91

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 25 000 m²: ma-
gazyny (3 100 m²), sklepy (600 m²), wiaty (500 m²), place skła-
dowe (20 800 m²).

Zakład Budowlano-Handlowy SEVEN-II sp. j.

Właściciele: Danuta Palutkiewicz, Janusz Palutkiewicz
Siedziba: Kłobuck
Punkty handlowe: Kłobuck, Wieluń
Rok założenia: 1992
Rok przystąpienia do PSB: 2000
Wielkość zatrudnienia: 18

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 200 m²: maga-
zyny (500 m²), sklepy (150 m²), wiaty (200 m²), place składowe 
(2 350 m²).

ALBUD sp. j.

Właściciele: Alina Czapla, Jerzy Czapla
Siedziba: Jastrzębie-Zdrój
Punkty handlowe: Jastrzębie Zdrój, Zebrzydowice
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 980 m²: maga-
zyny (580 m²), sklepy (400 m²), place składowe (3 000 m²).
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Firma Handlowa KALBUD-2

Właściciel: Elżbieta Pieróg
Siedziba: Czarny Dunajec
Punkty handlowe: Czarny Dunajec
Rok założenia: 1990
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 7

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 4 350 m²: maga-
zyny (1 130 m²), sklepy (220 m²), place składowe (3 000 m²).

DACHDEK sp. z o.o.

Właściciele: Feliks Gębala, Jan Wałaszek
Siedziba: Tarnów
Punkty handlowe: Tarnów
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 15 000 m²: maga-
zyny (1 300 m²), sklepy (200 m²), place składowe (10 000 m²).

Centrum Budowlane TWÓJ DOM

Właściciel: Andrzej Gil
Siedziba: Wolbrom
Punkty handlowe: Wolbrom, Żarnowiec
Rok założenia: 2000
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 16

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 542 m²: maga-
zyny (800 m²), sklepy (564 m²), wiaty (750 m²), place składowe 
(4 428 m²).

Centrum Budowlane GAMA sp. z o.o.

Właściciele: Teresa Grochal, Agnieszka Lach
Siedziba: Wadowice
Punkty handlowe: Wadowice
Rok założenia: 2000
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 12

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 000 m²: maga-
zyny (300 m²), sklepy (700 m²), place składowe (2 000 m²).
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TAMIR sp. j.

Właściciele: Gabriela Kuśnierz, Łucja Kuśnierz, Mirosław 
Kuśnierz, Tadeusz Kuśnierz
Siedziba: Zabrze
Punkty handlowe: Pszczyna
Rok założenia: 1986
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 19

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 18 600 m²: maga-
zyny (1 600 m²), sklepy (480 m²), place składowe (16 500 m²).

GABRYŚ-SIKORA sp. j.

Właściciele: Maria Gabryś, Paweł Gabryś, Jacek Sikora
Siedziba: Kęty
Punkty handlowe: Kęty, Andrychów, Wadowice
Rok założenia: 1993
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 16 000 m²: maga-
zyny (2 680 m²), sklepy (300 m²), place składowe (13 020 m²).

Firma Handlowo-Usługowa MAT-BUD sp. j.

Właściciele: Zbigniew Probulski, Lidia Zabierowska, 
Mateusz Zabierowski
Siedziba: Gorlice
Punkty handlowe: Gorlice
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2002
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 800 m²: maga-
zyny (350 m²), sklepy (100 m²), wiaty (350 m²), place składowe 
(2 000 m²).

Centrum Usługowo-Handlowe Budownictwa 
RAMPA sp. z o.o.

Właściciele: Barbara Huzarewicz, Piotr Jaromin
Siedziba: Imielin
Punkty handlowe: Imielin
Rok założenia: 2000
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 47

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 18 000 m²: ma-
gazyny (620 m²), sklepy (380 m²), wiaty (460 m²), place składo-
we (10 000 m²).
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P.P.H.U. DOMBUD

Właściciel: Kazimierz Trybek
Siedziba: Szczekociny
Punkty handlowe: Szczekociny
Rok założenia: 1997
Rok przystąpienia do PSB: 2004
Wielkość zatrudnienia: 5

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 1 000 m²: ma-
gazyny (200 m²), sklepy (50 m²), wiaty (250 m²), place składowe 
(500 m²).

P.H.U. ART-BUD

Właściciel: Mirosław Sadowski
Siedziba: Bielsko-Biała
Punkty handlowe: Cieszyn, Ustroń
Rok założenia: 1991
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 22

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 8 000 m²: maga-
zyny (1 200 m²), sklepy (610 m²), place składowe (6 100 m²).

GABROM sp. z o.o.

Właściciele: Andrzej i Gabriela Horzelscy, Roman i Joanna 
Klima
Siedziba: Koszęcin
Punkty handlowe: Koszęcin
Rok założenia: 1999
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 6

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 2 500 m²: maga-
zyny (350 m²), sklepy (35 m²), place składowe (2 000 m²).

EUROMAR

Właściciel: Mariusz Dworak
Siedziba: Oświęcim
Punkty handlowe: Oświęcim (2)
Rok założenia: 1998
Rok przystąpienia do PSB: 2003
Wielkość zatrudnienia: 31

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 000 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (700 m²), place składowe (1 000 m²).
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BUSTER sp. j.

Właściciele: Jerzy Chorzelski, Marek Chorzelski
Siedziba: Mikołów
Punkty handlowe: Mikołów
Rok założenia: 2001
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 21

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 770 m²: maga-
zyny (2 500 m²), sklepy (180 m²), wiaty (90 m²), place składowe 
(3 000 m²).

P.H.U. OLMAR sp. j.

Właściciele: Beata Maj, Jarosław Maj
Siedziba: Trzebinia
Punkty handlowe: Trzebinia, Jaworzno, Krzeszowice
Rok założenia: 1995
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 14

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 5 300 m²: maga-
zyny (850 m²), sklepy (360 m²), wiaty (400 m²), place składowe 
(2 995 m²).

P.H.P.U. SMOLNIK

Właściciele: Erwin Smolnik, Barbara Smolnik
Siedziba: Gierałtowice
Punkty handlowe: Gierałtowice
Rok założenia: 1933
Rok przystąpienia do PSB: 2005
Wielkość zatrudnienia: 10

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 6 000 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (50 m²), wiaty (200 m²), place składowe 
(4 750 m²).

SOLIDUM sp. z o.o.

Właściciele: Tomasz Chrobok, Jarosław Kurowski
Siedziba: Katowice
Punkty handlowe: Kraków, Katowice
Rok założenia: 2000
Rok przystąpienia do PSB: 2006
Wielkość zatrudnienia: 36

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 7 850 m²: maga-
zyny (1 900 m²), sklepy (350 m²), place składowe (5 600 m²).
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P.P.U.H. STANREM sp. z o.o.

Właściciele: Stanisław Szczęsny, Adam Wyjadłowski
Siedziba: Żory
Punkty handlowe: Żory
Rok założenia: 1999
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 15

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 3 000 m²: maga-
zyny (1 000 m²), sklepy (200 m²), wiaty (200 m²), place składowe 
(1 600 m²).

CRAS sp. z o.o.

Właściciel: Barbara Spyra
Siedziba: Gliwice
Punkty handlowe: Olkusz
Rok założenia: 2004
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 20

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 14 713 m²: ma-
gazyny (600 m²), sklepy (2 328 m²), wiaty (120 m²), place skła-
dowe (10 000 m²).

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa KUMARPOL

Właściciel: Mariusz Kurzeja
Siedziba: Ożarowice
Punkty handlowe: Ożarowice
Rok założenia: 1975
Rok przystąpienia do PSB: 2007
Wielkość zatrudnienia: 6

Firma handluje na terenie o łącznej powierzchni 1 500 m²: maga-
zyny (200 m²), sklepy (300 m²), place składowe (1 000 m²).
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1. Jako autora fotoreportaży w „Głosie 
PSB” o firmach kupców-akcjonariuszy 
Grupy spotkało mnie wyróżnienie 
i musiałem napisać również poniż-
sze wprowadzenie w rozdział Złota 
Jedenastka.

 Kto podsunął mi pomysł, żeby 
Panhirsza porównać do Beenhakkera 
nie zdradzę – tajemnica dziennikar-
ska. Zresztą, po co komu ta wiedza... 
Porównanie jest celne i tyle. I na bo-
isku i w biznesie grają zespoły. Kilku-
dziesięciu dystrybutorów Nidy Gips 
podjęło grę na dosyć zamkniętym 
rynku suchej zabudowy. Po paru la-
tach zupełnie nowa drużyna PSB 
znalazła się od razu w Ekstraklasie 
Pełnowymiarowego Rynku Budow-
lanego, a po następnych dziesięciu 
dysponuje najliczniejszym kadro-
wym zapleczem - niemal 240 za-
wodników profesjonalistów.

2. Czym ryzykuje Leo Beenhakker do-
wiemy się już za parę tygodni, gdy 
nasi piłkarze wrócą z Mistrzostw Euro-
py. Jedno jest pewne - nawet gdyby 

nasza reprezentacja wyszła z grupy, 
pokonując po drodze Niemców, na-
wet gdyby dotarła do samego finału, 
nawet gdyby w tym finale zdobyła.... 
aż dech zapiera od samego myśle-
nia o tak niewyobrażalnym szczęściu 
– wszystko mało, zawsze znajdą się 
malkontenci, którzy zakwalifikowali-
by do kadry innych zawodników niż 
trener selekcjoner. A gdyby nawet 
co do samego składu nie było róż-
nicy zdań, wiedzący wszystko lepiej 
zmieniliby przynajmniej rozstawie-
nie piłkarzy na pozycjach. 

 Strach pomyśleć co się stanie, gdy 
nasi z grupy nie wyjdą...

3. Czy ryzyko, jakie ponosi Bogdan Pan-
hirsz jest równie duże? Selekcjonując 
do Albumu na 10-lecie PSB „Złotą 
Jedenastkę” kupców budowlanych 
postąpił podobnie jak trener selek-
cjoner – wybrał tych, którzy swoimi 
wcześniejszymi dokonaniami na 
wielkim boisku, jakim jest rynek ma-
teriałów budowlanych, zasłużyli na 
grę w barwach Grupy przed liczną 

publicznością całej Polski. Album 
będzie czytany. Lista kadrowiczów 
będzie komentowana. Podobnie do 
Beenhakkera ryzykuje Panhirsz.

 Jak dobrze, że Leo na swoim boisku, 
a Bogdan na swoim, ryzykują z gło-
wą, a jeśli ryzyko jest uzasadnione 
zwyczajnie się nie boją.

4. Jedną z największych tajemnic se-
lekcjonera jest to, kto wybiegnie na 
boisko w pierwszym składzie. I tej ta-
jemnicy też nie mogę zdradzić. Nikt 
się też nie dowie, kto tym razem i do 
którego momentu meczu będzie re-
zerwowym. Wiadomo natomiast, że 
ławka rezerwowych może być w PSB 
wydłużona i że w razie potrzeby po-
mieści więcej zawodników niż czte-
rech, jak tym razem. Przypominam 
kibicom i rywalom - zaplecze kadro-
we Grupy już teraz liczy niemal 240 
zawodowych graczy. Poznajcie na-
szą Złotą Jedenastkę, a przekonacie 
się jaka to siła.

Mirosław Ziach

ZŁOTA JEDENASTKA 

z Bogdanem Panhirszem  
na pozycji Leo Beenhakkera
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Za	tym,	że	do	Almaresu	pasuje	jak	
ulał	powiedzenie	„Rodzina	to	jest	siła”	
przemawia	wiele	faktów.	Właściciele	
firmy	czują	się	współodpowiedzialni	

nie tylko za swoich pracowników,  
ale	także	za	ich	najbliższych.	

Bogdan Panhirsz, prezes Grupy PSB S.A. 
nie pamięta, dlaczego podczas gali 
z okazji 5-lecia PSB, kiedy zapraszał 
Alicję i Romana Grzenkowiczów na sce-
nę Sali Kongresowej w Pałacu Kultury 
i Nauki, a wręczał właśnie kilkudziesię-
ciu akcjonariuszom Grupy pamiątko-
we statuetki, dodał do nazwy firmy 
Almares – Gwiazda Północy. –	Pewnie	
powiedziałem	tak,	bo	to	sympatyczne	
określenie – usiłuje odtworzyć tamte 
uroczyste chwile.
Ta sympatia mocno ujęła Alicję Grzen-
kowicz. Poza tym... jeden z oddziałów 
Almaresu rzeczywiście jest w Polsce 

najdalej na północ wysuniętym skła-
dem budowlanym PSB.

Zanim został kupcem
Pierwszy kontakt z handlem Roman 
Grzenkowicz miał na studiach, zgłębia-
jąc na Uniwersytecie Gdańskim wiedzę 
o handlu zagranicznym. Potem pra-
cował wiele lat w przedsiębiorstwach 
państwowych, najdłużej w Kombinacie 
Cementowo-Wapienniczym Kujawy, 
gdzie był dyrektorem zajmującym się 
m.in. sprawami pracowniczymi i eko-
nomicznymi. Dyrektorował też w firmie 
prywatnej szyjącej ubrania.

W 1992 r. Grzenkowicz założył własną 
rodzinną firmę Almares. Obok Roma-
na, udziałami w firmie dysponują jego 
żona Alicja, syn Filip i córka Marta.
Początkowo Almares zajął się wyko-
nawstwem budowlanym, występując 
w roli generalnego wykonawcy. Z cza-
sem Roman Grzenkowicz doszedł do 
wniosku, że warto wykorzystać wynie-
sione z pracy w cementowni i w wyko-
nawstwie dobre rozeznanie rynku. Od 
1995 r. firma podjęła handel materia-
łami budowlanymi.

Dobra baza + sprawny 
transport = sukces murowany
Almares sprzedaje materiały w promie-
niu 20-30 kilometrów wokół Wejhero-
wa, dysponując trzema punktami han-
dlowymi: w Wejherowie (tu zarazem 
firma ma swoją siedzibę), Krokowej 
i w Szemudzie. W Wejherowie znajduje 
się także magazyn centralny Almaresu 
– kilka tysięcy m2 pod dachem na placu 
ponad hektarowej powierzchni. 
W 2007 r. firma osiągnęła przychody 
w wysokości 41,5 mln zł (wg wstępnych 
danych), zwiększając wynik poprzed-
niego roku o 35%. Roman Grzenko-
wicz tajemnic handlowych i z zakresu 
zarządzania nie zamierza zdradzać (np. 
co sprawia, że szybkość obrotu całym 
zapasem towarowym nie przekracza 
w Almaresie 30 dni), dzieli się jednak 

Rodzina	to	jest	siła.	Prawy	do	lewego:	Roman,	Alicja,	Marta	i	Filip	Grzenkowiczowie

ALMARES  
– gwiazda
północy

Obrót	całym	zapasem	towarowym	nie
przekracza w Almaresie 30 dni

Pojazdy	Almaresu	na	placu	składowym
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pewnym doświadczeniem zdobytym 
w organizacji rynku. Otóż, dążąc do 
zwiększenia promienia działania, trze-
ba na Pomorzu, przynajmniej w okoli-
cach Wejherowa, uwzględniać wysokie 
ceny gruntów i koszt prowadzenia ko-
lejnych punktów handlowych. Almares 
poprzestaje więc na razie na wymie-
nionych wyżej, rozbudował natomiast 
magazyn centralny i transport. Kilka-
naście samochodów o ładowności 3, 
5, 12 i 24 tony gwarantuje dostawę do 
klienta na czas.

Zaproszenie na salony
Punkty handlowe w Krokowej i Szemu-
dzie przypominają bardziej wzorcow-
nie, niż składy budowlane. Jeśli klient 
potrzebuje towar z ekspozycji natych-
miast – otrzyma go (gdyby to był jedy-
ny egzemplarz, firma szybko uzupełni 
chwilowy brak na półce czy w podręcz-
nym magazynie). Jeśli zaś towar ma 
trafić w określonym terminie na plac 
budowy klienta – dowiozą go pojazdy 
Almaresu.
Punkt handlowy w siedzibie firmy 
w Wejherowie jest zdecydowanie 
większy - dysponuje nie tylko dużym 
sklepem samoobsługowym, magazy-
nami i placem składowym, lecz także 
wydzielonym salonem instalacyjnym, 
a właściwie całym ciągiem salonów – 
kilkaset metrów kwadratowych z boga-
tą ofertą wyrobów łazienkowych, insta-
lacji ciepłowniczych Hydro, grzejników, 
kotłów, pomp, kominków, akcesoriów 
elektrycznych, oświetlenia, wentylacji. 
Specjalistyczną ekspozycję obsługują 
odpowiednio przeszkoleni pracownicy. 
Wiele znajdujących się tutaj urządzeń 
wyróżnia stosunkowo wysoka cena jed-
nostkowa i pewien stopień skompliko-
wania technicznego. 
Klient salonu wymaga szczególnego 
dopieszczenia. Komuś, kto interesuje 
się kotłem grzewczym, nowoczesnym 
kominkiem, albo modnym modelem 
kabiny prysznicowej nie poświęca się 
minuty-dwóch. Nierzadko rozmowa 
z takim klientem może trwać godzinę. 
Potraktowany rzetelnie, fachowo, nie 
tylko chętniej kupi potrzebne urządze-
nie, ale i zapamięta, gdzie je kupił.

Najważniejsze aktywa
Uznanie klientów. Korzystne lokalizacje 
punktów handlowych. Dobrze ułożo-
na organizacja pracy w firmie. Roman 
Grzenkowicz zdecydowanie podkreśla, 
że Almares nie miałby takich aktywów, 
gdyby nie najbliższa rodzina. Żona Ali-
cja od utworzenia firmy zajmuje się 
jako wiceprezes zwłaszcza inwestycja-
mi Almaresu. Pomaga w tym wiedza 
zdobyta na studiach, Alicja Grzenko-
wicz jest inżynierem mechanikiem.
Syn Filip, po Wyższej Szkole Biznesu 
w Nowym Sączu, trzyma stery sprze-
daży - jest w firmie wiceprezesem do 
spraw handlowych. Córka Marta, po 
mężu Jasińska, ukończyła Studium 
Marketingu i Zarządzania i koordynuje 
sprzedaż oddziałów w Krokowej i Sze-
mudzie. Mąż Marty – Krzysztof Jasiński, 
pracuje w Salonie Instalacyjnym Alma-
resu.
Zdaniem Romana Grzenkowicza nie 
ma w firmie ważniejszych aktywów od 
ludzi. W firmie rodzinnej najważniejsi 
są członkowie rodziny.

Polityka prorodzinna
Almares zatrudnia na stałe 73 osoby. 
Roman Grzenkowicz akcentuje poziom 
wykształcenia, jakim legitymują się 
jego pracownicy – połowa ukończyła 
wyższe studia, a wśród pozostałych 
przeważają absolwenci szkół technicz-

nych. Alicja Grzenkowicz zwraca uwagę 
na coś innego – niemal wszyscy trafili 
do firmy dzięki znajomościom. 
Wśród pracowników Almaresu jest 8 
małżeństw. Pracownice firmy rodzą 
dzieci. Wielu żonatych pracowników 
też ma dzieci. Alicja Grzenkowicz mówi, 
że Almares to nie 73 osoby lecz kilka-
dziesiąt rodzin, a osób pewnie 200 
– z żonami i mężami oraz z dziećmi 
pracowników. I za tyle osób czują się 
współodpowiedzialni. Grzenkowiczo-
wie zdają sobie sprawę, że muszą do-
brze prowadzić swoją firmę nie tylko 
dla zysku, lecz także dlatego, że w Al-
maresie pracuje wiele bliskich im osób, 
które mają rodziny.

Złota Jedenastka

Jesteśmy	w	Salonie	Instalacyjnym

Krokowa	–	na	parterze	punkt	handlowy.	
Na	piętrze	8	mieszkań	z	wejściami	od	drugiej	strony	budynku
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Attic nie zatrudnia przypadkowych 
osób,	nie	ma	koligacji	rodzinnych,	

najważniejsze	są	kompetencje	
i	doświadczenie.	Dzięki	takiemu	

podejściu	pracownicy	partycypują	
w	zarządzaniu,	mają	w	firmie	głos	

decydujący,	to	oni	budują	Attic,	 
firmę	nie	Olipry	i	Reguły,	lecz	także	 

tych	wszystkich,	którzy	w	niej	pracują.

Piotr Reguła i Jarosław Olipra utworzy-
li jako wspólnicy firmę Attic w 1991 r. 
w Krakowie. Znali się ze studiów na 
Wydziale Budownictwa Politechniki 
Krakowskiej. Z tytułami magistrów in-
żynierów postanowili na własny rachu-
nek spróbować się z życiem, ale nie my-
śleli od razu o firmie na długie lata, po 
prostu chcieli zarabiać samodzielnie. 
Początkowo zajmowali się sprzedażą 
i montażem okien dachowych. Do tej 
działalności nawiązywała nazwa firmy 
– z ang. attic znaczy „poddasze”. Sko-
ro poddasze, to także płyta gips.-kart. 
i potrzebne do jej montażu akcesoria. 
Z czasem dopełniono ofertę adresowa-
ną do właścicieli domów z poddaszami 
o wełnę mineralną.
W 1993 r. Reguła i Olipra uruchomili 
punkt handlowy przy ul. Cegielnianej 
w Krakowie. A od 1994 r. Attic koncen-
truje się wyłącznie na sprzedaży mate-
riałów budowlanych.

Budująca strategia
Decydujące było sformułowanie w po-
łowie lat 90. pytania: jak my sami 
chcielibyśmy	 być	 obsługiwani	 jako	
klienci	składu	budowlanego?	Dlaczego	
warunki w znanych nam hurtowniach, 
gdzie	 ludzie	wydają	bardzo	dużo	pie-
niędzy,	często	dorobek	całego	życia,	są	
tak	 koszmarne	 –	 ciasne	 powierzchnie	
handlowe	w	byle	barakach,	zabłocone	
albo	pokryte	kurzem	place	składowe?
Olipra i Reguła postanowili, że za-
projektują i zbudują zupełnie inny 
obiekt, przyjazny klientom, sprzyjają-
cy atmosferze wzajemnego szacunku 
kupujących i sprzedawców. Postano-
wienie to zrealizowali uruchamiając 
w 2002 r. nową siedzibę firmy przy ul. 
Zawiłej. Na terenie 1,5 ha znajdują się 
biura handlowe, sklep DIY z materiała- 
mi budowlanymi i wykończeniowymi, 
ekspozycje wewnętrzne i zewnętrzne, 
hale magazynowe wraz z placem skła-
dowym oraz duży parking dla klientów. 
Attic dysponuje nowoczesnym tabo-
rem samochodowym, dostarczając 
bezpłatnie towar na miejsce wskazane 
przez klienta.
Zarząd, tworzony przez Piotra Regułę 
i Jarosława Oliprę stara się usunąć w fir-
mie w cień. Zgadza się być jedynie cia-
łem doradczym, a i to nie na co dzień, 
nie w każdej sytuacji. - To nam pozwala 
koncentrować	się	na	wypracowywaniu	

strategii, której istotnym elementem 
jest	zarządzanie	zasobami	ludzkimi.

Głos załogi
Czym jest Attic dla pracowników, co 
i jak się w firmie zmienia? 

Jan Kozik, kierowca od listopada 
1994 r., tak zapamiętał pierwsze dni 
pracy – siedziba	to	była	klitka. Za ladą 
dwaj prezesi i dwóch pracowników. 
Mini sklep, w nim ekspozycja okien da-
chowych	 i	 gipsów	 szpachlowych.	 Był	
też	mały	magazyn	z	blachy.

Dziś Jan Kozik jeździ HDS-em. Attic 
sponsorował kierowcom kurs i zdobycie 
uprawnień do prowadzenia tego typu 
pojazdów.
- U nas pierwszy jest pracownik – pod-
kreśla Kozik. -	W	firmie	mam	kolegów.	
Są	 stali	 klienci	 i	dobry	 z	nimi	 kontakt.	
W	samą	porę	firma	przeniosła	się	z	Ce-
gielnianej,	 gdzie	 dusiliśmy	 się	 w	 cia-
snocie. Tu mamy komfort.

Jarosław	Olipra Piotr	Reguła

ATTIC - sztuka zarządzania firmą

Siedziba	Attic	
przy ul. Cegielnianej w Krakowie, 2000 r.
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Obecna	siedziba	firmy	Attic

Jarosław Francuz, koordynator Dzia-
łu Obsługi Hurtowej, w Attic od lipca 
1999 r. Od początku opiekuje się fir-
mami zajmującymi się redystrybucją. 

Ocenia – między tym co było, gdy 
zaczynałem pracę, a rokiem 2007 
jest przepaść. Widzą	 to	 pracowni-
cy,	 partnerzy,	 klienci,	 konkurenci.	 Dziś	
	Attic	 dosłownie	 wyznacza	 standardy.	
Firma	zawsze	inwestowała	w	ludzi,	tak-
że	 wtedy,	 gdy	 na	 rynku	 budowlanym	
źle	się	działo.	Organizowano	szkolenia	
na temat nowoczesnych technik sprze-
daży.	 Szefowie	 wysoko	 stawiają	 nam	
poprzeczkę,	 jednak	 jeśli	 jest	 potrzeba	
-	pomagają.	Chce	się	pracować.

Bogdan Tułacz, w Attic od maja 
1999 r. Zaczynał jako przedstawiciel 
handlowy, a od 2005 r. jest dyrektorem 
ds. sprzedaży. Wspomina: - To	był	mały,	
zlokalizowany	w	kiepskim	miejscu	skła-

dzik,	z	wąskim	asortymentem,	głównie	
okien	 dachowych	 i	 suchej	 zabudowy.	
Ale	od	tamtej	pory	zmieniło	się	wszyst-
ko	 –	 mamy	 dużą,	 dobrze	 położoną	
siedzibę,	kompletną	ofertę	materiałów	
budowlanych	 i	 przede	 wszystkim	 do-
brze	 zorganizowaną	pracę.	 Jak	doszło	
do takiego skoku? U nas zawsze myśli 
się o przyszłości. Jest rok 2008. Już 
myślimy o latach 2009-2010. Planu-
jemy i wdrażamy nowe projekty.

Katarzyna Dacyl-Zajdel, w firmie od 
października 2001 r. - jako dyrektor ds. 
marketingu i administracji. Zajęła się 
tworzeniem warunków dla sprawnej 
przeprowadzki z Cegielnianej na Za-
wiłą. Pracowała z załogą i przygotowy-
wała informacje dla kontrahentów, że 
Attic ma nową siedzibę. 

-	Nowy	obiekt,	 z	 nieporównanie	więk-
szymi	 powierzchniami	 biura,	 ekspozy-
cji,	 magazynów	 i	 placu	 składowego,	
zmusił	i	do	zmiany	stylu	pracy	na	każ-
dym stanowisku i do tworzenia nowych 
stanowisk.	 Stopniowo	 powstawała	
nowa formalna struktura organizacyj-
na	firmy	z	podziałem	kompetencji	i	ról.	
Wprowadzono	procedury	porządkujące	
codzienną	pracę,	standardy	zachowań	
w relacjach z kontrahentami, standar-
dy	wyglądu	pracowników.

Zmiany	 spotykały	 się	 z	 oporem	więk-
szej	części	 zespołu,	kilka	osób	nie	wy-
trzymało,	 odeszło.	 Ci	 co	 zostali	wspo-
minają,	 że	 było	 ciężko,	 ale	 obecna	
pozycja	 firmy	 potwierdza,	 że	 warto	
było.
Najważniejsze zadania Katarzyny 
Dacyl-Zajdel to marketing i polity-
ka personalna – rekrutacja i rozwój 
pracowników, systemy wynagrodzeń 
i motywacyjne. 
Zarząd	Attic	wie,	że	o	pozycji	firmy	de-
cydują	 ludzie.	 Piotr	 Reguła	 i	 Jarosław	
Olipra	 są – w ocenie Katarzyny Dacyl 
-Zajdel – bardzo	wymagający,	ale	nie-
spotykanie	 otwarci	 na	 kreatywność	
i	 pomysły.	W	moim	przypadku,	mam	
możliwość	 wykorzystania	 wcześniej	
zdobytej	wiedzy,	wykazywania	się	sa-
modzielnością	 i	 umiejętnością	 podej-
mowania decyzji.

To nie był cud
Jak doszło do wielkiego skoku firmy 
w ostatnich latach? Co sprawiło, że 
wcześniej, prowadząc działalność 
w małym obiekcie, zdołano zgroma-
dzić środki wystarczające do zorga-
nizowania nowej, większej siedziby? 
Piotr Reguła i Jarosław Olipra wyja-
śniają –	 od	 powstania	 Attic	 co	 zara-
biamy	to	inwestujemy.	Zbudowaliśmy	
nowoczesną	 siedzibę	 i	 ...	 wciąż	 inwe-
stujemy.	Rosną	przychody	–	w	2007	r.	
przekroczyły	 60	mln	 zł.	 Powiększa	 się	
załoga.	Na	Cegielnianej	pracowało	15	
osób,	 obecnie	 Attic	 zatrudnia	 ponad	
70 pracowników.
W 1999 r. Attic przystąpił do PSB. Obec-
nie co trzecią złotówkę w przychodach 
firmy dają materiały budowlane zaku-
pione poprzez centralę Grupy.
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Są	tacy,	którym	wydaje	się,	że	wiedzę	o	kupiectwie	budowlanym	
można	zapiąć	na	ostatni	guzik	w	krzywych	wzrostu/spadku	

przychodów,	marż,	rentowności,	zatrudnienia,	rotacji	towarów,	
powierzchni magazynów i sklepów. Ale Tadeusz i Andrzej 

Bigusowie	do	nich	nie	należą.	Opowiadając	o	swojej	firmie	Bat	
sięgają	do	korzeni	kupieckiego	biznesu,	do	jego	otoczenia.

Jesteśmy na Kaszubach
We wsi Sierakowice, gdzie Bat ma swoją 
siedzibę, 98% mieszkańców to Kaszubi. 
Wielu na co dzień mówi po kaszubsku. 
To wcale nie taki trudny język. Jak jest 
po kaszubsku „dzień dobry”? – „Niech 
będzie pochwalony”. Kaszub tak wita 
Kaszuba, gdy się zobaczą na ulicy, albo 
gdy jeden drugiego odwiedzi.
Ksiądz proboszcz Bronisław Dawicki 
w parafii Św. Marcina w Sierakowicach 
mówi wprost, że dobrze mu się z Kaszu-

bami pracuje. Głęboka religijność, umi-
łowanie rodzimej, kaszubskiej kultury są 
tu powszechne.
Godzinami może opowiadać o Kaszu-
bach, a nade wszystko o gminie Siera-
kowice, wójt Tadeusz Kobiela, pełniący 
tę godność od 18 lat. Najważniejsze 
jest to, że do Sierakowic więcej ludzi 
przybywa niż stąd ubywa. Od 1990 r. 
do 2005 r. liczba ludności w gminie 
zwiększyła się o 3523 osoby. Obecnie 
gmina liczy ok. 17 tys. obywateli, z cze-

go 6,5 tys. mieszka 
w samych Sierakowi-
cach. W gminie rodzi 
się rocznie 280-300 
dzieci, a umiera Sie-
rakowiczan 90-100. 
Można przyjąć, że 
gdy jeden Kaszub do 
Pana Boga odcho-
dzi, trzech się rodzi.
Na Kaszubach ro-
dzina jest dobrem 
najwyższym, samym 
w sobie. Przeciętna 
2 + 4 oznacza, że ro-
dzice mają czworo 
dzieci. Obowiązuje 
tradycyjny model 
rodziny wielopoko-
leniowej. Nikt tu nie 
wypchnie babci czy 
dziadka do domu 
starców, nie do po-
myślenia jest odda-
nie dziecka obcym 
na wychowanie.
Podobnie jak ogrom-
na większość Kaszu-

bów swoje korzenie wywodzą ze wsi bra-
cia Tadeusz i Andrzej Bigusowie. Chociaż 
w rodzinie Tadeusza i Andrzeja było dzie-
więcioro dzieci, a ojciec umarł gdy An-
drzej - najmłodszy z rodzeństwa – miał 
dwa lata, matka wszystkich wykształciła. 
Pomogło to, że wszyscy mieli ogromny 
pęd do wiedzy. Pokończyli szkoły średnie, 
kilkoro studia.

Jak startował Bat
Zanim w latach 90. zajęli się kupiec-
twem, prowadzili – Tadeusz w Sierakowi-
cach a Andrzej w Gowidlinie – gospodar-
stwa rolne. Tadeusz miał nowoczesną 
pieczarkarnię. Andrzej hodował warzy-
wa i kwiaty. 
Pierwszy wspólny interes braci polegał 
na zaopatrywaniu okolicznych rolników 
w pasze, nawozy i cement. Popyt był 
taki, że już po 3 miesiącach plac skła-
dowy przy domu Tadeusza okazał się za 
mały.
21 marca 1991 r. Tadeusz Bigus i An-
drzej Bigus zarejestrowali spółkę. Pra-
cowali we dwóch, z pomocą sąsiada 
– rencisty. Po 6 miesiącach dołączył 
szwagier. Firma rozwijała się – Bat 
umacniał pozycję w Sierakowicach 
i uruchomił pierwszy oddział handlo-
wy w Gdańsku-Kokoszkach. Od 1995 r. 
w ofercie Bat zaczęły przeważać mate-
riały budowlane. Obecnie właśnie one 
zdecydowanie dominują w sprzedaży.

Mapa biznesu
Generalnie Bigusowie rozwijają aktyw-
ność na Kaszubach, ale wychodzą też 
poza region. W pokoju pracy właścicieli 
Bat wisi mapa, na której można zo-

KASZUBI W PSB 
– KASZËBI W PSB

Tadeusz	i	Andrzej	Bigusowie	z	żonami	i	z	dziećmi.	Luty,	2006.	Od	lewej	w	górnym	rzędzie:		
Łukasz	i	Krzysztof	–	synowie	Andrzeja,	Marcin	–	syn	Tadeusza,	Tadeusz	i	Władysław	–	
synowie	Andrzeja,	Paulina	–	córka	Andrzeja,	Magdalena	–	córka	Tadeusza,	Bernadeta	

–	córka	Andrzeja,	Szymon	–	syn	Tadeusza,	Monika	–	córka	Tadeusza,	Andrzej	Bigus	z	żoną	
Stanisławą	i	Tadeusz	Bigus	z	żoną	Krystyną,	Rafał	–	syn	Andrzeja,	

Martyna	–	córka	Tadeusza,	Jakub	–	syn	Tadeusza,	Helena	i	Urszula	–	córki	Andrzeja
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baczyć 12 miast i wsi, w których firma 
ma 13 punktów handlowych (w Siera-
kowicach dwa). Mini pigułka wiedzy nt. 
firmy zawiera jeszcze informacje o przy-
chodach w 2007 r. – niemal 135 mln zł 
i o zatrudnieniu – obecnie 211 osób.
Do PSB przystąpił Bat w 2000 r. i odtąd, 
będąc największą siecią składów bu-
dowlanych na Pomorzu, korzysta z ele-
mentów oferty największej sieci składów 
budowlanych w Polsce.

Rodzina, sąsiedzi, 
koledzy, znajomi
Dowody na to, że Bat jest firmą rodzin-
ną są liczne. W 1992 r. pracę w firmie 
podjął drugi szwagier oraz siostra Ta-
deusza i Andrzeja, odpowiedzialna 
za finanse firmy. Dołączyli także dwaj 
bracia szwagra oraz sąsiadka, żona 
pierwszego pracownika firmy.
Od 1993 r. pracuje w Bat siostrzeniec 
Marek, w 2000 r. awansował na dyrek-
tora oddziału Gdańsk Kokoszki.
Obecnie w Bat pracują także trzej sy-
nowie Tadeusza i Andrzeja oraz dwóch 
siostrzeńców, kilku kuzynów, żony kuzy-
nów, mężowie kuzynek. Wśród załogi 
można doliczyć się ponad dwudziestu 
krewnych oraz powinowatych właści-
cieli firmy. Z kolei pracownicy nie zwią-
zani rodzinnie z Bigusami, to w dużej 
części dzieci kolegów oraz sąsiadów.
Każdy nowy pracownik (krewny Bigu-
sów, czy nie – obojętne) zaczyna od 
magazynu bądź działu sprzedaży. In-
nej drogi kariery zawodowej w Bat nie 
ma.

Gdy jest się u siebie.....
.....a Bigusowie na Kaszubach są u siebie, 
szanuje się klienta dlatego, że jest klien-
tem, ale też dlatego, że to bardzo często 
ktoś znajomy, nieraz sąsiad, niekiedy 
członek rodziny.
Bigusowie znają, powiedzmy, połowę 
mieszkańców gminy Sierakowice. Ich 
zna chyba cała gmina.
Wielu Kaszubów zna Bigusów z telewizji. 
Eugeniusz Pryczkowski, redaktor w TVP3 
w Gdańsku przez 2 lata gościł dzieci An-
drzeja Bigusa w programie Magazyn 
Kaszubski. Prowadzone z udziałem trójki 
małych Bigusów dziecięce lekcje języka 
kaszubskiego cieszyły się dużym po-
wodzeniem. Utalentowane muzycznie 
dzieci rozmawiały w studio po kaszub-
sku, śpiewały kaszubskie piosenki, tań-
czyły regionalne tańce. 
Bigusom bliskie są całe Kaszuby. Aktyw-
nie działają w Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskim, największej w Polsce organiza-
cji pozarządowej, liczącej wiele tysięcy 
członków skupionych w 86 oddziałach.
Rodzina Bigusów jest także blisko kościo-
ła katolickiego. Ponad sto pomorskich 
parafii mogłoby zaświadczyć o material-
nej pomocy Bat w budowie czy remon-
tach kościołów, kaplic, innych obiektów 
sakralnych.
Ksiądz proboszcz Dawicki znajduje ko-
rzenie wielkiej życzliwości Tadeusza 
i Andrzeja Bigusów wobec kościoła 
w atmosferze ich rodzinnego domu. 
Wspomina też, że stryj Tadeusza i An-
drzeja był księdzem. Józef Bigus prowa-
dził parafię w Matarni pod Gdańskiem.

Po polsku – kawał,  
po kaszubsku – wic
Jak się zdobywa uznanie na Kaszubach? 
Wystarczy rozumieć Kaszubów tak do-
brze, jak Kaszubi rozumieją innych Pola-
ków. Więc opowiedzmy taki wic:
Starëchny chłop sã spòwiôdô ù swòjégò 
probòszcza. Midzë jinszima rzekł mù, że 
zdradzył swòjã białkã.
- Czedë to bëło? - pitô ksądz.
- Piãcdzesąt lat temù.
- A wiele razy?
- Le rôz.
- Ale chłopie, të mie ju abò sto razy sã 
z tegò spòwiôdôł!
- To je prôwda, kò jô to tak dobrze 
wspòminóm.
Jest co wspominać po pobycie na Ka-
szubach.

Ołtarz	zbudowany	na	okazję	odwiedzin	Ojca	
Świętego	w	Pelplinie	–	pielgrzymka	w	czerwcu	1999	r.,	

obecnie	w	Parku	im.	Jana	Pawła	II	w	Sierakowicach.	
W	finansowaniu	budowy	ołtarza	aktywnie	 
uczestniczyli Tadeusz i Andrzej Bigusowie

Siedziba	Bat	w	SierakowicachOrganizowany od 2000 r. czerwcowy Kiermasz Wiedzy Budowlanej 
w	oddziale	Bat	Gdańsk	Kokoszki	przyciąga	tłumy
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Czym jest Grupa PSB dla Marka i Jerzego Chorzelskich? 
Bracia	są	rzeczowi	w	ocenach:	–	PSB	ma	szeroki	
asortyment	dobrych	wyrobów,	dostępny	od	ręki.	
Zapewniając	całą	logistykę	dostaw,	PSB	pozwala	

skoncentrować	się	akcjonariuszom-kupcom	na	tym	
co	najważniejsze	–	kontakcie	z	klientem.	

Marek Chorzelski był już od 10 lat „na 
swoim” kiedy Jerzy dopiero startował 
w prywatnym biznesie. Wcześniej Je-
rzy pracował jako inżynier mechanik 
w firmie państwowej. W 1994 r. Marek 
złożył młodszemu o 2 lata bratu ofertę 
trudną do odrzucenia – Mam kilku klien-
tów	w	Mikołowie,	zajmij	się	nimi,	może	
rozwiniesz interes. I tak do firmy Buster 
z siedzibą w Gliwicach, dołączył Buster 
w Mikołowie. Nie oddział gliwickiego. 
Samodzielna firma.

Historia firmy historią Grupy
Budownictwo wciągnęło Marka Chorzel-
skiego, absolwenta technikum elektrycz-
nego, w 1985 r. Zaczął od wykonawstwa. 

Po sześciu latach, w 1991 r. wpisał do 
ewidencji spółkę cywilną Buster. Został 
dystrybutorem Nidy Gips, pierwszego 
polskiego producenta systemów suchej 
zabudowy. 
Płyty gipsowo-kartonowe dopiero poja-
wiły się na polskim rynku. Dystrybucja 
obejmowała handel i usługę. W pierw-
szym okresie tylko dystrybutorzy wiedzie-
li jak montować płytę. Marek Chorzelski 
szkolił się w Nidzie Gips, a potem sam 
zaczynał szkolić swoich pracowników, 
następnie innych wykonawców, którzy 
kupowali w Busterze wyroby Nidy.
Marek Chorzelski przystąpił do PSB 
w czerwcu 1998 r. (jako jeden z czter-
dziestu akcjonariuszy-założycieli Grupy).

Różnice i podobieństwa
Gliwice i Mikołów to bardzo różne 
rynki. W Gliwicach lokalizują swoje in-
westycje wielkie koncerny międzyna-
rodowe, wystarczy wymienić fabrykę 
Opla (Buster Gliwice też dostarczał 
dla tego przedsięwzięcia wyroby bu-
dowlane). Mikołów jest miastem zde-
cydowanie mniejszym, otoczonym 
wioskami. Przychody Bustera Gliwice 
w 70% zależą od firm wykonawczych, 
w tym dużych, a w 30% od zakupów 
klientów indywidualnych. Busterowi 
Mikołów klienci indywidualni zapew-
niają ok. 50% i tyle samo firmy wy-
konawcze, najczęściej niewielkie – kil-
kuosobowe.

Marek,	Paweł	i	Jerzy	Chorzelscy	w	dziale	sprzedaży	Bustera.	Paweł,	syn	Marka,	od	9	lat	pracuje	
w	Busterze	Gliwice	–	pierwsze	2	lata	jako	magazynier,	od	7	lat	jest	handlowcem

DWA BUSTERY  – 
jedna rodzina 

Buster	Gliwice,	załoga	w	hali	sprzedażyEkipa	Bustera	Mikołów	w	dziale	sprzedaży



Złota Jedenastka

117

Zarazem Buster w Gliwicach i Buster 
w Mikołowie są bardzo podobne. Jedna 
i druga firma leży w samym centrum 
swojego miasta. Jedna i druga dyspo-
nuje aktem własności nieruchomości, 
na której ma siedzibę. Obie firmy mają 
podobny asortyment. W obu obowiązu-
ją podobne standardy obsługi klienta.

Dlaczego współpracują 
z Busterem
Beata Widawska, przedstawicielka La-
farge Gips na Górnym Śląsku, tak mówi 
o Marku Chorzelskim, którego zna 8 lat 
– świetny	szef,	 stworzył	w	Busterze	ze-
spół	 potrafiący	 przyciągać	 firmy	wyko-
nawcze.	Dobre	kontakty	z	wykonawca-
mi	owocują	wzrostem	sprzedaży.	Rosną	
tym samym zakupy Bustera u producen-
tów	materiałów	 budowlanych.	 W	 tym	
zakresie	 również	 niezwykle	 ważna	 jest	
znakomita	 współpraca	 ekipy	 Bustera	
z przedstawicielami producentów.
Marek Skrzyński, właściciel firmy Ma-
reks z Gliwic współpracuje z Busterem 
od momentu, gdy gliwicka hurtownia 
podjęła sprzedaż materiałów budow-
lanych. Specjalnością Mareksu jest 
wykończeniówka. Mareks zatrudnia kil-
kunastu pracowników. 

Buster jest dla Mareksu głównym źró-
dłem zakupów. Marek Skrzyński zwraca 
uwagę także na to, że Buster ma punkt 
doradczy. Pożyteczne są również kursy, 
organizowane przez Buster z udziałem 
specjalistów z firm produkujących wy-
roby budowlane.
Mareks ma w Busterze upust. I ten 
upust przekazuje swoim klientom-
inwestorom w niższej cenie za całą 
usługę, obejmującą zakup materiału.
Ocena współpracy Mareksu z Busterem 
zawiera się w tym, że współpraca ta ma 
już wieloletnią historię. Gdyby się nie 
układało, byłaby to historia miniona. 
Marek Skrzyński bardzo poważa Buster 
także za to, że w hurtowni nie ma prze-
paści miedzy właścicielem a pracowni-
kami. Czyli jest jak w Mareksie. 
Ewa Bugajska-Korzec ze Stowarzysze-
nia Animatorów Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży z Gliwic poprosiła 
Buster o współpracę, ponieważ wie 
o prospołecznym nastawieniu Marka 
Chorzelskiego. Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach wsparł przedsięwzięcie pie-
niędzmi, a Buster zorganizował Szkołę 
Dobrego Budowania PSB dla młodych 
bezrobotnych. Dostawcy kupca PSB 
– Sika, Izohan oraz Ursa poprowadzili 
zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po 
ukończeniu cyklu szkoleń każdy bezro-
botny otrzymał stosowne certyfikaty 
potwierdzające udział w zajęciach.

Więzy osobiste
Początki Bustera w Gliwicach pamięta 
4 pracowników firmy, a 10-lecie więk-
szość spośród obecnie zatrudnionych. 
Chorzelscy praktycznie nie wiedzą co 
to fluktuacja. Przyjęli proste założenia: 
zasady wynagradzania i awansu mu-
szą być czytelne, a atmosfera życzliwa 
dla każdego, kto dobrze wywiązuje się 
z obowiązków wobec firmy.
Sprzedawcy są silnie motywowani. 
Premie za efektywność z reguły prze-
kraczają płacę zasadniczą. Tak jest 
w sezonie, który w Gliwicach i w Miko-
łowie trwa 9 miesięcy. Poza sezonem 
pensję dopełniają bonusy, zależne od 
wyników poprzedniego roku.
Właściciele Busterów konsekwentnie 
popierają inicjatywę pracowników, 
zwłaszcza sprzedawców. Najczęściej 

brane są pod uwagę opinie na temat 
asortymentu, wnioski o dopełnienie 
oferty, bądź rezygnację z określonych 
pozycji.
Marek i Jerzy Chorzelscy nie żałują cza-
su na pracę ze swoimi ekipami. Nowi 
pracownicy, po okresie próbnym szko-
leni są przez PSB w zakresie technik 
sprzedaży. Wszyscy, także zatrudnieni 
od lat, uczestniczą w szkoleniach pro-
wadzonych przez producentów mate-
riałów budowlanych. 

Czas na hobby
Marek pasjonuje się samochodami 
terenowymi. Gdy tylko znajdzie wolny 
czas, pochłaniają go rajdy i wyprawy 
w nieznane.
Jerzy też lubi pojeździć w terenie, ale 
na rowerze. A w zimie najlepiej wypo-
czywa na nartach.
Bracia Chorzelscy także w tym są zgod-
ni – samym handlem nie można żyć, 
nawet jeśli to handel jest najważniej-
szą pasją.

Targi	Budownictwa	w	Gliwicach,	2008	r.	Buster	górą!

Tak	jeździ	Marek	Chorzelski	w	rajdach	 
samochodów terenowych

Jerzy	Chorzelski	z	żoną	Danutą	na	nartach	w	Dolomitach

Buster w Gliwicach i Buster 
w Mikołowie zaopatrują się 
za pośrednictwem PSB S.A. 
w niemal 70% wyrobów bu-
dowlanych, którymi handlują. 
Łączne obroty obu Busterów 
w 2007 r. sięgnęły 42 milio-
nów złotych. Obie firmy za-
trudniają w sumie 51 osób.
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W	plebiscycie	na	największego	kawalarza	
wśród	kupców	PSB,	zarazem	najlepszego	

kupca	wśród	kawalarzy,	Waldek	
Kociełowicz,	współwłaściciel	z	żoną	Anną	

firmy	Fago*	z	Dzierżoniowa,	Świdnicy,	
Pszenna	i	Ząbkowic	(4	oddziały)	zająłby	 

ani	chybi	pierwsze	miejsce.

Lody, beczki, kapelusze
W 1982 r., mając 21 lat, został produ-
centem lodów. W 1985 r. założył sto-
larnię. Jakiś czas miał też wytwórnię 
kapeluszy plażowych.
W stolarni produkował donice drewnia-
ne do salonów i ogrodów. Największa – 
pamięta Waldek – była wysoka na 120 
cm i miała 150 cm średnicy. 

W latach 80. produkcję taką „pod-
ciągano” pod bednarstwo. Bednarz 
był zawodem zanikającym, podatek 
obrotowy płacił w wysokości 2%, pro-
ducenci ogółu innych wyrobów 24%. 
Żeby jednak „prywaciarzowi” nie było 
lekko, pani z Wydziału Handlu zażą-
dała dokumentów potwierdzających 

zawodowe kwalifikacje Kociełowicza. 
Chcąc nie chcąc, musiał Waldek zdać 
wymagane przepisami egzaminy 
i w rezultacie zdobył tytuł robotnika 
wykwalifikowanego w zawodzie bed-
narz. 

Dlaczego nie Vectra
W 1990 r. niepewny jutra w stolarstwie 
Kociełowicz został kupcem. Był czas, 
że kto w powiatach dzierżoniowskim, 
świdnickim, wałbrzyskim, kłodzkim, 
strzelińskim, ząbkowickim wymieniał 
nazwisko Kociełowicz – myślał Vectra. 
A kto mówił Vectra – wiedział, że cho-
dzi o Kociełowicza. Nazwa, którą Wal-
dek nadał w maju 1990 r. swojej firmie 
szybko zaczęła się ludziom kojarzyć 
z nazwiskiem, bo to przecież jego firma 
była. Dlaczego więc postanowił tę na-
zwę zmienić? –	Diabli	brali	mnie	coraz	
częściej,	 bo	 co	 rusz	musiałem	mówić,	
zwłaszcza	 w	 rozmowach	 telefonicz-
nych,	że	pierwsza	litera	
jest „V” a trzecia „c”.
W październiku 2002 r. 
„Vectrę” zastąpiło „PSB 
Kociełowicz”. –	 PSB	
w	nazwie	–	kalkulował	
–	 „popracuje”	 także	
na	 moją	 firmę,	 dzięki	
wielokrotnemu odmie-
nianiu skrótu Polskich 
Składów	Budowlanych	
w	 różnych	 miejscowo-

ściach	w	Polsce	na	fasadach	hurtowni,	
w spotach telewizyjnych, gazetkach re-
klamowych. Jednak i ta nazwa przesta-
ła z czasem Waldkowi odpowiadać – za 
długa była. Postanowił, że będzie Fago, 
a drugą firmę nazwie Figo.
Figo nie ma, Fago powoli zaczyna się 
„przyjmować”, a wszystkie sklepy i skła-
dy budowlane firmy przyciągają klien-
tów wielkimi napisami na fasadach, 
banerami reklamowymi i flagami PSB.

Żadnych sentymentów
Dlaczego kupiec z Bielawy postanowił 
przystąpić do PSB? Waldek jest szcze-
ry: – Bo	to	mi	się	bardzo	opłaciło. – Czy 
opłaca się nadal? - Już	mniej,	ale	cały	
czas tak. 
Przed wykupieniem udziałów w PSB, 
sklepy i składy Kociełowicza mogły być 
konkurencyjne tylko wówczas, gdy dys-
ponowały pełnym asortymentem ma-
teriałów budowlanych. Klienci nie chcie-

Zanim	został	kupcem,	skończył	m.in.	kurs	bednarstwa

figo

Pierwszy	sklep	Kociełowicza.	Dzierżoniów,	1993

Załoga	sklepu	Fago	w	Dzierżoniowie,	2006

*	Nazwa	Fago	poprzedzona	figo	w	google	koja-
rzona	jest	najczęściej	z	zespołem	Boys	–	dobrze	
ponad	sto	tysięcy	razy.	Według	słowników,	figo-
fago	 to	 tyle	 co	 seks.	 Figo	 Fago	 to	 także	 m.in.	
nazwa	 kabaretu,	 restauracji,	 drinka	 (rum,	 blue	
curacao, orange juice).
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li chodzić od hurtowni do hurtowni, by 
kupić jedno tu, drugie gdzie indziej. Ale 
kupiec lokalny na pełny asortyment 
mógł sobie pozwolić, gdy nabywał po-
szczególne wyroby w małych ilościach 
– na duże zwyczajnie nie było go stać. 
Tym samym składał u każdego z wielu 
producentów jednostkowo niewielkie 
zamówienia. Nie mógł więc liczyć na 
dobre ceny i korzystne warunki dostaw. 
PSB miała lepsze warunki zakupów. 
Kupując za pośrednictwem Grupy, ko-
rzystał z nich także każdy należący do 
PSB kupiec. Kociełowicz zainwestował 
w udziały w Grupie w II transzy akcjo-
nariuszy, w październiku 1998 r.

Z upływem lat, w miarę jak pozycja 
firmy Kociełowicza wobec dostawców 
rosła, malała atrakcyjność zakupów 
poprzez centralę PSB. Fago nadal ko-
rzysta z tego pośrednictwa – kiedy to 
się opłaci – ale coraz większe znaczenie 
dla obecności w Grupie ma marketing. 

Słowo o nazwie
Nazwa firmy kupieckiej działającej na lo-
kalnym rynku musi być krótka, łatwa do 
napisania i wymówienia. Jak Fago. Wal-
dek uważa, że praktyczne znaczenie na-
zwy	sprowadza	się	w	takich	sytuacjach	
do	umożliwienia	dzięki	niej	identyfikacji	
firmy	w	kontaktach	 z	administracją,	 fi-
skusem,	 dostawcami.	 Klient	 na	 nazwę	
z	 rynku	 lokalnego	 z	 reguły	 nie	 zwraca	
uwagi. Gdyby Waldek miał wybierać, 
albo na fasadach swoich sklepów i skła-
dów budowlanych umieści PSB, albo 
Fago – wybrałby chyba PSB. 
Nazwa firmy działającej lokalnie po-
winna również zawierać człon odda-
jący związek czy wręcz przynależność 
do miejsca. Na przykład sklep Fago 
w Świdnicy jest położony w dzielnicy 
zwanej KOLONIA, co ma w nazwie. 

Brał – nie!  
Kupował – bardzo proszę
Z widocznym żalem Waldek Kocieło-
wicz oddala się od bieżących proble-
mów swojej firmy. Stara się coraz mniej 
nią zarządzać. Chce skupić się niemal 
wyłącznie na strategii, inwestycjach, 
kwestiach kluczowych dla rozwoju. 
Ze Zbyszkiem Łykowskim pracuje już 
14 lat, powierzając mu dyrektorowa-
nie, czyli kierowanie firmą, a w czerw-
cu 2003 r. prawo podpisu przelewów. 
Monika Skrzypek zaczynała pracę 
u Waldka w 1995 r., dziś jest głównym 
specjalistą ds. zaopatrzenia. Moni-
ka Sosnowska przyszła 2 lata później 
i awansowała podobnie. 11 lat pracuje 
Waldek z Magdaleną Kubiak i z Mar-
kiem Grabowskim (oboje są głównymi 
specjalistami). 13 lat z Grzegorzem 
Sową – kierowcą. A Leszek Domachow-
ski (kierowca) i Jerzy Szady (zaczynał 
jako magazynier, dziś jest głównym 
magazynierem) mają po 17 lat stażu 
w firmie Kociełowicza.
Historię firmy pisze właściciel razem 
z pracownikami. W 1997 r. jako pierw-

si na Dolnym Śląsku wprowadzali kody 
kreskowe na cały asortyment – wów-
czas ponad 10 tys. wyrobów wg pozy-
cji towarowych. W tymże roku zaadop-
towali jako pierwsi mieszalnik farb do 
barwienia tynków żywicznych. Wspól-
nie też emocjonowali się wprowadza-
jąc w sklepie w Dzierżoniowie pierwsze 
w województwie drzwi otwierające się 
automatycznie przed klientami.
Niejeden rok w historii firmy Waldka 
Kociełowicza zapisał się w pamięci za-
łogi podobnymi innowacjami.
Waldek przypomina pracownikom. Jak 
ktoś	mówi,	że	będzie	brał	u	nas	towary,	
od	razu	protestujcie.	–	Nie	brał,	lecz	ku-
pował!	Pamiętajcie	–	kupował!

Pszenno,	czerwiec	2003.	Za	pół	roku	 
ten	kontener	zostanie	„zastąpiony”	przez	sklep	

o powierzchni handlowej 3 tys. m2  
–	numer	1	w	promieniu	35	kilometrów

Sklep	KOLONIA	w	Pszennie	położony	jest	tuż	obok	drogi	Świdnica	-	Wrocław

Ekipa Fago liczy 90 osób. 
W 2007 r. przychody firmy 
ze sprzedaży wyniosły ponad 
33 mln. zł. Co trzecią złotów-
kę w tych przychodach dały 
materiały zakupione poprzez 
centralę Grupy PSB.
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„Powiedziały	jaskółki,	że	niedobre	są	
spółki”	–	ostrzega	mądrość	ludowa.	

Czy	zawsze?	Spółka	Filar	nie	jest	może	
tworem	idealnym,	wzorem	pod	każdym	
względem	do	naśladowania,	niemniej	

warto	poznać	jej	ciekawą	historię.

Owce ze stodoły, 
a koty za płoty...
Pierwsze koty za płoty – musieli powie-
dzieć sobie 17 lat temu Tadeusz Kram-
ski i Wiesław Kuźnik. Pomysł podjęcia 
produkcji betonowej kostki brukowej, 
kręgów do studni i pustaków keramzy-
towych w konfrontacji z rzeczywistością 
został zaniechany. Wyprowadzili już na-
wet owce ze stodoły, bo stodołę w go-
spodarstwie w Jaksicach postanowili 
zamienić na halę produkcyjną, ale zmie-
nili zdanie i w stodole powstał magazyn 
pasz i nawozów, bo był na nie w okolicy 
zbyt. Potem w składzie na podwórzu po-
jawił się węgiel. Wreszcie w magazynie 
znalazła się ciężka budowlanka: cement, 
cegły, dachówki betonowe, papy, szyby. 

Spod znaku Bliźniąt
Tadeusz i Wiesław są spod znaku Bliź-
niąt. 5 czerwca Wiesław ma urodziny 

a 7 czerwca Tadeusz. Wtedy Wiesław 
obchodzi imieniny.
Tadeusz, starszy od Wiesława o 10 lat, 
skończył technikum budowlane.
Wiesław jest inżynierem budownictwa 
po studiach na Politechnice Poznań-
skiej.
Na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych wiedzieli, że 
w Polsce nadeszły ogromne zmiany, że 
można nie tylko mieć marzenia, ale te 
marzenia realizować. Także w biznesie.

Wspólnicy i dobry duch
Jak się poznali? Dlaczego zdecydowali 
się wspólnie poprowadzić firmę? 
Było tak. Tadeusz Kramski jeszcze jako 
uczeń przyjmował się na praktyki do za-
kładu rzemieślnika świadczącego usługi 
budowlane, a był to zakład Mieczysła-
wa Kuźnika, ojca Wiesława. Więc pew-
nie Tadeusz i Wiesław po raz pierwszy 

zetknęli się ze sobą na jakiejś budowie 
prowadzonej przez Mieczysława Kuźni-
ka. Wiesiek od 10 roku życia pracował 
w wakacje z ojcem. Murował, tynkował, 
był operatorem windy na budowie.
Gdy po kilkunastu latach spotkali się 
ponownie, okazało się, że tak jak kiedyś 
na plac budowy, tym razem do wspól-
nego biznesu wchodzą pod duchową 
i materialną opieką ojca Wiesława. 
Wspomniana już stodoła i plac składo-
wy na podwórzu należały do rodzinne-
go gospodarstwa Mieczysława Kuźnika 
w Jaksicach. Ale nie tylko dlatego Ta-
deusz i Wiesław zgodnie podkreślają, 
że Mieczysław Kuźnik jest dobrym du-
chem ich spółki.

Plasterek do plasterka
Filar został zarejestrowany w 1989 r. 
jako spółka z o.o. Wspólnicy – Tadeusz 
Kramski i Wiesław Kuźnik – mają jed-

Wspólnicy	–	Tadeusz	Kramski	(z	lewej)	i	Wiesław	Kuźnik

Na przykład
 FILAR

Magazyny WZGS, 1992 r. Hala magazynowa Filara, 2006 r.
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nakowe udziały. W maju 1990 r. Filar 
rozpoczął działalność.
Po roku wiedzieli, że handel się opłaci, ale 
zabudowania w Jaksicach są za ciasne 
na siedzibę firmy kupieckiej. Należało też 
pomyśleć jak znaleźć się bliżej klienta. 
Oddalony o 10 kilometrów Inowrocław 
kusił rozległym rynkiem. W 1992 r. Filar 
postawił pierwszy krok w tym mieście, 
dzierżawiąc 2 tys. metrów kwadrato-
wych w bazie WZGS. Klienci docenili po-
jawienie się w Inowrocławiu operatyw-
nej firmy. Filar się rozwijał, WZGS zwijał 
działalność. Do końca 1994 r. Kramski 
i Kuźnik wykupili stopniowo, „odcinając 
plasterek po plasterku”, cały teren wysta-
wiony na sprzedaż przez WZGS w Ino-
wrocławiu. Łącznie 16 300 m2, w tym 
place, biura, magazyny.

Inowrocław, ul. Budowlana 2 
– adres wart zapamiętania
Rozbudowywany od 1995 r. sklep jest 
obecnie przestronnym obiektem sa-
moobsługowym o powierzchni niemal 
1 800 m2. W 2003 r. stanęła nowocze-
sna hala magazynowa o powierzchni 
2 400 m2. Powierzchnie sklepowe i ma-
gazynowe hurtowni dopełnia plac z try-
linki – ponad 9 tys. m2.
Jaki asortyment oferuje dziś hurtownia 
Filar? Klienci mają wybór ponad 11 
tysięcy pozycji. Od fundamentów po 
dach. Od ciężkiej budowlanki po arty-
kuły wykończeniowe i elementy wypo-
sażenia oraz upiększenia domu.
Wyraziście oznaczona siedziba Filara 
przy ul. Budowlanej 2 w Inowrocławiu 
znajduje się przy drodze wylotowej na 
Poznań. Idealne miejsce z tradycją, bo 

WZGS handlował tu budowlanką „od 
zawsze”. Od 15 lat pod tym adresem 
handluje Filar.

Domy w 4 miesiące
Po przeniesieniu handlu z Jaksic do Ino-
wrocławia w pierwszej siedzibie Filara 
zaczęto produkować elementy szkie-
letowe domów jednorodzinnych. Po-
mysł podpatrzyli w Szwecji, a dobrym 
duchem sprawy okazał się ponownie 
ojciec Wiesława. Pod okiem Mieczy-
sława Kuźnika, dziś 85-letniego pana, 
mała ekipa znakomitych fachowców 
wytwarza z odpowiednio zabezpieczo-
nego drewna konstrukcje nośne ścian 
i konstrukcje dachowe z kratownic. 
Przygotowane w zakładzie w Jaksi-
cach prefabrykaty przewozi się na plac 
budowy, gdzie na wcześniej wykona-
nej i zaizolowanej przeciwwilgociowo 
płycie betonowej ustawia się ściany, 
a następnie dach z kratownic. Kolejne 
etapy budowy (montaż szkieletu, sto-
larka otworowa, ocieplenia, instalacje, 
wykończenia) realizują ekipy podwy-
konawcze związane z Filarem. Dom 
może być gotowy do zamieszkania po 
4 miesiącach od rozpoczęcia montażu. 
W sumie takich domów Filar postawił 
już niemal trzysta.
Domy Filara mają od 80 do 250 m2 
powierzchni użytkowej. Zdecydowa- 
na większość  projektowanych domów 
wyszła spod ręki architekt Marii Kuźnik, 
żony Wiesława.

Czas na trzeci przełom?...
Czy oczekiwania, jakie 18 lat temu wią-
zali z Filarem spełniły się? 

Wtedy zaczynali po prostu z nadzieją 
na lepsze jutro. Dziś zgodnie oceniają, 
że rozwój firmy zdecydowanie wyprze-
dził ich wcześniejsze założenia.
W historii Filara wspólnicy zwracają 
uwagę na dwa przełomowe momen-
ty. W 1991 r., gdy postawili na handel 
i w konsekwencji podjęli walkę o rynek 
w Inowrocławiu. I w 1998 r., kiedy zna-
leźli się w gronie akcjonariuszy-założy-
cieli Grupy Polskie Składy Budowlane. 
Pozyskali wtedy niezwykle szybko wielu 
dobrych dostawców. Z czasem okazało 
się, że mają z głowy większość kłopotów 
z zaopatrzeniem towarowym. Obecnie 
50% wyrobów budowlanych trafia do 
Filara za pośrednictwem centrali PSB. 
W 2007 r. przychody firmy sięgnęły nie-
mal 29 mln zł. W 2008 r. Filar zatrudnia 
38 pracowników.
Kiedy spodziewać się kolejnego prze-
łomowego wydarzenia w Filarze? 
Po 5 minutach jazdy samochodem od 
dworca PKP w Inowrocławiu trafiamy 
na pierwsze osiedle deweloperskie 
z domami w szkielecie drewnianym 
Filara... 

Mieczysław	Kuźnik	na	placu	składu	drewna	przed	
Zakładem	Prefabrykacji	Domów	Szkieletowych	firmy	Filar

Budynek	sklepu	samoobsługowego	i	biura	Filara,	2006	r. Pierwsze osiedle deweloperskie z domami w szkielecie drewnianym Filara
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Nie	po	to	ma	się	firmę,	żeby	w	niej	pracować.	
Stefan	Malkiewicz,	właściciel	firmy	Fimal	

ze	Słupska,	coraz	częściej	wyjeżdża	w	długie	podróże.	
W	2007	r.	był	w	Argentynie,	Jordanii,	Kenii	i	w	Czarnogórze.

Przygoda spod szyldu PRL
Od 11-go roku życia przyjemność pły-
nącą z podróżowania łączy Stefan 
z zawodem, do którego się urodził – ku-
piectwem. Jeździli całą rodziną – ojciec, 
anestezjolog w szpitalu wojskowym 
w Grudziądzu, mama, pielęgniarka 
w tymże szpitalu, Stefan i jego młodsza 
siostra Marzena. Pierwszy wakacyjny cel 
– Bułgaria. Środek transportu – trabant.  
Bagaż – rzeczy osobiste plus to co na 
polu namiotowym niezbędne, więc na-
miot i materace dmuchane. Nastoletni 
Stefan szybko zorientował się, że wła-
śnie materace i namioty są czymś, co 
młodzi Bułgarzy bardzo pożądają.

Trabant, załadowany w drodze z Polski 
ponad dach, wracał z Bułgarii o kilka-
dziesiąt kilogramów lżejszy. Stefan 
sprzedał materace i namioty, a kupił 
dolary. Dziś wspomina to jako przygo-
dę spod szyldu PRL. 

Jedne studia – dwa fakultety
Studia na Wydziale Mechanicznym 
Akademii Techniczno-Rolniczej w Byd-
goszczy pozwoliły Stefanowi Malkie-
wiczowi zdobyć nie tylko umiejętno-
ści inżynierskie, lecz także doskonalić 
kupieckie. Dwa semestry poświęcał 
nauce, a trzeci – wakacyjny przezna-
czał na wyprawy do Wilna. Woził tam 
gumę do żucia i dżinsy, sprzedawał, 
a z powrotem, wwoził do Polski „ka-
myczki”. 

W „demoludach” prywatny eksport-
import ponad granicznymi podziała-
mi wręcz kwitł. Stefan nie był jedynym 
studentem, który formalny certyfikat 
magistra inżyniera, uzupełnił niefor-
malnie zdobytą wiedzą handlową. 
Okazało się później, że ten drugi fakul-
tet – kupiecki może dać więcej chleba 
niż państwowe studia techniczne.

Gwoździe i podatki
Po studiach, w 1979 r. pojechał do 
Słupska opiekować się schorowanymi 
dziadkami. Rok pracował jako kreślarz 
w biurze projektowym, kolejny rok 
w Wojewódzkiej Spółdzielni Zaopa-
trzenia Rzemiosła. Wreszcie, w 1981 r. 
podjął zarejestrowaną prywatną dzia-
łalność gospodarczą, uruchamiając 
w obejściu dziadków w Słupsku rze-
mieślniczy zakład produkcji gwoździ.
Wspomina - to była ciężka praca, za 
bardzo dobre pieniądze. Popyt zdecy-
dowanie przekraczał możliwości pro-
ducentów. Jednak gwoździe znalazły 
się na liście najwyżej opodatkowanych 
(40% podatek obrotowy) wyrobów. 
Tę domiarową decyzję warsztat ja-
koś przetrzymał, ale z początkiem lat 
90. Stefan wrócił do handlowania – 
w murach fabryczki gwoździ zorgani-
zował skład materiałów budowlanych, 
a punkt handlowy ozdobił szyldem 
„Metalhurt”. 

Kupiec zawodowiec
Historię rozbudowy Fimalu można by 
oczywiście relacjonować w szczegó-
łach, wymieniać co i w którym roku 
rozbudowano, przebudowano, dobu-
dowano. Stefan Malkiewicz uważa 
jednak, że warto przedstawić jedynie 
krótko to, czym firma dysponuje dzi-
siaj. Fimal anno domini 2008 to 3 

Leszek	Parol,	obecnie	najstarszy	pracownik	Fimalu,	
w	punkcie	handlowym	firmy	w	1989	r.

4-letni	Robert	Malkiewicz,	syn	Stefana	bawi	się	
przed	sklepem	firmy	(lipiec	1989	r.)

Stefan	Malkiewicz	z	synem	Kubą	w	sklepie	Fimalu	

FIMAL 

czyli Firma Malkiewicza
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punkty handlowe, w tym po pierwsze: 
super sklep DIY - 3,5 tys. m2 powierzch-
ni handlowej (pierwszy tej kategorii 
w Słupsku) wraz ze składem budow-
lanym; po drugie: obiekt zawierający 
pod jednym dachem 2 sklepy – Studio 
Dekoral z artykułami dekoracyjnymi, 
głównie farbami oraz sklep metalowy 
a także skład budowlany; po trzecie 
wreszcie - samodzielny skład budowla-
ny na terenie dawnej fabryki gwoździ.

Know-how
Malkiewicz nie zdradza jak to wszystko 
osiągnął, ale dzieli się chętnie frag-
mentami wiedzy i życiowej filozofii, 
które składają się na kupieckie know-
-how. 
Najważniejsza jest inspiracja dokona-
niami konkurencji. Trzeba obserwować, 
nieraz zwyczajnie podglądać innych 
graczy rynkowych. Gdzie i na czym 
zarabiają. Kiedy tracą. Popatrywać 
za miedzę, ale zbierać też informacje 
o rynkach wcale odległych oraz dane 
ogólne. Handlowanie jest pasją. Szcze-
gólnie marketing. Malkiewicz dawno 
by w Słupsku zginął, gdyby nie ruchy 
wyprzedające, jakie wykonał. Miał 
kogo wyprzedzać – zdążył z pierwszym 
w Słupsku obiektem DIY przed Casto-
ramą i przed OBI. Jest właścicielem 
działek, na których pobudował sklepy 
i magazyny. Nie ma długów. Wciąż 
inwestuje, ale obecnie wyłącznie z wła-

snych środków. Np. w 2008 r. dobuduje 
w swoim centralnym obiekcie 400-me-
trowy salon wyrobów instalacyjnych.

Dlaczego przystąpił do PSB?
-	Spodobała	mi	się	nazwa	Polskie	Skła-
dy Budowlane – odpowiada na pyta-
nie Malkiewicz. Zresztą	 nadal	 mi	 się	
podoba.	 I	 oczywiście	 idea	 zrzeszenia	
polskich	 kupców	 w	 mocną	 organiza-
cję.

Właściciel Fimalu wykorzystał niemal 
wszystkie możliwości poznania z PSB 
zasad funkcjonowania sieci hurtow-
ni i poszczególnych firm kupieckich 
w różnych krajach. Uczestniczył w wy-
jazdach studyjnych PSB do Niemiec, 

państw Skandynawii, Holandii, Estonii. 
Synowie Malkiewicza – Robert (23 lata) 
i Kuba (20) idą w ślady ojca. Robert, 
który studiuje informatykę w Gdańsku, 
odbył w 2006 r. praktykę wakacyjną 
w firmie Jackson Building w Lincoln. 
Kuba, student zarządzania w Gdyni, 
praktykował w ostatnie wakacje w fir-
mie Johnsons Buildbase w Oxfordzie. 
Obie praktyki w angielskich firmach 
handlujących materiałami budowla-
nymi załatwiał Euro-Mat.

Plany
W Tajlandii i w Singapurze Stefan był. 
W USA nawet parę razy. Europę zjeź-
dził całą. No ale zostało przecież jesz-
cze kilka państw, w których można 
podglądać jak ludzie handlują...
Jakoś łatwiej żyje się w Słupsku wiedząc 
co słychać w innych polskich miastach, 
a i zagranicą.

Całej	powierzchni	handlowej	największego	sklepu	Fimalu	obiektyw	nie	obejmie	–	3,5	tys	m2

Robert	Malkiewicz	(w	środku)	na	praktyce	
w	hurtowni	firmy	Jackson	Building	w	Anglii

Dlaczego	Stefan	Malkiewicz	pojechał	do	USA?	
Bo	tam	kreują	milionerów...	

(Nowy	York,	2000	r.	Szkolenie	w	firmie	Kirby)

W 2007 r. udział w sprze-
daży Fimalu wyrobów ku-
pionych za pośrednictwem 
centrali PSB wyniósł 30%.  
W firmie pracuje obecnie po-
nad 100 osób.
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Kronikarzom,	którzy	kiedyś	będą	
spisywać	historię	firmy	Fox	

z	Biłgoraja,	podpowiem	–	zacząć	
trzeba	od	wątków	krótkiej	sagi	
rodziny,	jaką	założyli	poprzez	

zawarcie	związku	małżeńskiego	
Elżbieta	Cap	i	Dariusz	Nizio.	
Ślub	miał	miejsce	w	1991	r.	

W	1993	r.	Elżbiecie	i	Darkowi	urodził	
się	Karol.	W	1996	r.	zbudowali	

własny	dom	i	zarejestrowali	firmę	
Fox.	W	1997	r.	urodziła	się	Agata.

Elżbieta,	Darek,	Agata	i	Karol	z	ulubionym	koniem	Pikadorem

FOX w pogoni za lisem 

Był klientem, został 
dystrybutorem
Na to, że akurat w 1996 r. powstała fir-
ma Fox wpłynął przypadek. Młode mał-
żeństwo Nizio postanowiło dach swo-
jego domu pokryć blachą. Producent 
blachy zaproponował, żeby zajęli się 
dystrybucją jego wyrobów w Biłgoraju. 

Darek, prowadzący wcześniej stolarnię 
i mający dobre kontakty z wykonawca-
mi budowlanymi, ofertę przyjął. W tym 
samym roku ukończył budowę domu 
i wystartował z własną firmą. Zaczął od 
sprzedaży w małym punkcie handlowym 
blach dachowych owego producenta. 
W kolejnych latach stopniowo rozsze-

rzał asortyment o inne rodzaje pokryć 
dachowych – ceramicznych, papowych, 
betonowych.

W prezencie od brata
Inny przypadek sprawił, że swoją rodzin-
ną firmę Darek Nizio nazwał Fox. Młod-
szy brat Darka, Andrzej akurat wtedy 
przenosił się do Warszawy i likwidował 
wcześniejszą działalność, prowadzoną 
właśnie pod nazwą Fox. Elżbiecie i Dar-
kowi Fox się podobał, nazwa krótka, czy-
telna, łatwo wpadająca w ucho. Andrzej 
podarował więc Darkowi owe 3 litery. 
Fox został w rodzinie. Służy firmie, będąc 
dobrze rozpoznawalnym logo.

Przełomowe lata 1999-2000
W 1999 r. Fox kupił od Spółdzielni 
Handlowej w Biłgoraju działkę wraz 
ze starym magazynem pasz. Obiekt 
wyremontowano, zmodernizowano, 
dobudowano nowe pomieszczenia i... 

w centrum miasta pojawił się nowy 
duży punkt handlu materiałami bu-
dowlanymi. Rok później Fox uruchomił 
własną produkcję blach profilowanych 
na pokrycia dachowe. W 2000 r. firma 
podjęła też sprzedaż wyrobów budow-
lanych w detalu. Wreszcie – od 2000 r. 
Fox należy do PSB.
Co skłoniło Elżbietę i Darka Nizio do 
przystąpienia do Grupy? Właściciele 
Foxa odpowiadają otwarcie. – Trudno 
powiedzieć,	 dlaczego	 wtedy	 weszliśmy	
do	 PSB.	 Chyba	 intuicyjnie.	 Ale	 dziś	 nie	
wyobrażamy	sobie	bycia	poza	Grupą.

Punkty za dobry marketing
O relacje z PSB pytam pracowników 
Foxa. Janusz Bednarz, zatrudniony w fir-
mie najdłużej, od 12 lat, jest sprzedawcą 
pokryć dachowych i wie, że wielu klien-
tów	zna	i	dobrze	postrzega	Polskie	Skła-
dy	Budowlane	dzięki	programowi	Buduj	
z	PSB.	W	Biłgoraju	szczególnym	atutem	
jest	 również	 PSB-Mrówka	 –	 największy	
obiekt	handlowy	w	mieście.
Henryk Szczerba, od 2000 r. w firmie, 
kierownik handlowy Foxa, współpracu-
je z centralą PSB na co dzień. Plusy tej 
współpracy	 to	 przede	 wszystkim	 szero-
ki	 asortyment	 wyrobów	 budowlanych,	
kupowanych	w	PSB	na	dobrych	warun-

Dom	Elżbiety	i	Darka	Nizio	kryty	blachodachówką

Fox,	rok	1999



125

Złota Jedenastka

kach.	 Znakomitym	 pomysłem	 są	 Targi	
PSB. Henryk Szczerba co roku jeździ 
z ekipą Foxa do Kielc, gdzie bez	 straty	
czasu	załatwia	się	dużo	transakcji.	
Z PSB kojarzą się spotkania w ramach 
Szkoły Dobrego Budowania PSB. Fox 
kilka razy do roku zaprasza ekspertów 
z firm produkujących wyroby budowla-
ne, a uczestnikami zajęć są współpracu-
jący z firmą wykonawcy i jej pracownicy. 
Wykłady i prezentacje przyjmowane są 
bardzo dobrze, w poszczególnych szkole-
niach bierze udział od 60 do 100 osób.

Trochę prywatności
Elżbieta i Darek Nizio, przy całym swoim 
zaangażowaniu w prowadzenie firmy, 

szanują rodzinną prywatność. - Soboty	
i	 niedziele	 staramy	 się	 mieć	 wyłącznie	
dla	 siebie.	 Żeby	 nie	 zatracić	 się	w	 pra-
cy,	musimy	 znaleźć	 czas	 i	 na	 rozmowy	
z	dziećmi,	i	na	kontakty	z	rodziną	i	zna-
jomymi,	i	na	hobby.	
Niedługo po urodzeniu Karola, Elżbietę 
zafascynowała jazda konna. Parę lat 
temu pasją do koni „zaraził się” od żony 
Darek. W siodle trzymają się dobrze tak-
że Agata i Karol.
Jedyny w swoim rodzaju jest udział Foxa 
w pogoni za lisem. Kiedy Elżbieta i Da-
rek uczestniczą w tradycyjnym biegu 
myśliwskim Hubertus w okolicach Luba-
czowa, to tak, jakby LIS (w języku angiel-
skim Fox) gonił lisa...

Punkty za położenie
Właściciele i załoga Foxa wierzą, że naj-
lepsze lata firma ma jeszcze przed sobą, 
ale na te niedawno minione nie narzeka-
ją. W 2001 r. kupiono teren na magazyn 
rozładunkowo-załadunkowy. Rok 2002 
to znacząca rozbudowa powierzchni 
handlowej w dotychczasowym głów-
nym obiekcie Foxa, co wiązało się z po-
szerzeniem oferty sprzedaży o stolarkę 
okienną i narzędzia budowlane. 
W efekcie realizacji wielu inwestycji Fox 
dysponuje nowocześnie wyposażonym 
sklepem o powierzchni 1 600 m2, poło-
żonym w centrum liczącego 25 tysięcy 
mieszkańców Biłgoraja, trzema magazy-
nami o łącznej powierzchni 12 tys. m2, 

ulokowanymi przy głównej siedzibie fir-
my (obok wspomnianego sklepu), w sta-
rej siedzibie firmy oraz bezpośrednio 
przy trasie wylotowej z miasta na Rze-
szów i Przemyśl.
Położenie wręcz znakomite, tym bardziej, 
że przy owej trasie wylotowej Fox pro-
wadzi sklep PSB-Mrówka, o powierzchni 
handlowej 1 900 m2, dopełnionej  dzia-
łem ogród (350 m2). Ten przestronny 
obiekt o standardach DIY otwarty został 
w sierpniu 2006 r. Plac wokół Mrówki zaj-
muje 2,5 ha. Sklep oferuje wyroby w 35 
tysiącach pozycji asortymentowych.

Plany inwestycyjne
Elżbieta prowadzi w firmie sprawy fi-
nansowe. Darka pochłania handel – 
zaopatrzenie i sprzedaż. Natomiast in-
westycjami zajmują się wspólnie. W co 
zainwestuje w najbliższych latach Fox?
- Na pewno w 2008 r. zadaszony zo-
stanie	 dział	 ogród	 przy	 Mrówce	 PSB.	
Zamierzamy	 też – mówią właściciele 
Foxa – zbudować	specjalistyczny	maga-
zyn	wyrobów	stalowych	wraz	z	działem	
produkcji	pokryć	dachowych.	Taki	obiekt	
powstanie	też	w	okolicy	Mrówki.

W 2007 r. udział w sprzedaży 
Foxa wyrobów kupionych za 
pośrednictwem centrali PSB 
wyniósł 55%. W firmie pracuje 
obecnie 67 osób.

Ekipa	Foxa	przed	głównym	sklepem	firmy

Mrówka	PSB	w	Biłgoraju	ma	1	900	m2 powierzchni handlowej
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Nazwa	firmy	pisana	małymi	literami	 
to	rzadkość.	W	PSB	jedyny	taki	

przypadek	to	franspol	i	...chciałoby	się,	
żeby	takich	„przypadków”	było	więcej.	
Nie	z	uwagi	na	małe	litery	w	nazwie.	

Firma	franspol	wzbogaca	PSB	 
swoim	nietypowym	profilem	 

–	kupca	i	zarazem	liczącego	się	 
coraz	bardziej	na	rynku	krajowym	

producenta.

Dlaczego SZPACHLA 
FRANCUSKA
Jan Kościelski i Andrzej Rybicki poznali się 
w 1989 r. towarzysko. Kościelski miał już 
wtedy jakieś doświadczenie menedżer-
skie, Rybicki był zastępcą komendanta 
Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej 
w Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Pięć 
lat później Kościelski prowadził własną 
firmę (od 1992 r. Frans-Pol), której na-
zwa wzięła się stąd, że cała działalność 
polegała na imporcie z Francji do Polski. 
W 1994 r. Rybicki też miał własną firmę. 

Postanowili połączyć siły i od 1994 r. 
Frans-Pol jest wspólnym przedsięwzię-
ciem Jana Kościelskiego i Andrzeja Ry-
bickiego.
Istotą wspólnego interesu był nadal im-
port, ale też szybko rozwijana sprzedaż 
w Polsce. Szpachle z Francji cieszyły się 
tak wielkim powodzeniem, że współwła-
ściciele Frans-Polu postanowili urucho-
mić produkcję takich wyrobów. 
W 1997 r. ruszyła pierwsza linia produk-
cyjna w zakładzie Frans-Polu w Golinie  
k. Konina, wytwarzająca gładź szpachlo-

wą i gips szpachlowy. Wszystko oparto 
na technologii francuskiej. Wyroby były 
porównywalne z importowanymi wcze-
śniej z Francji. 
Firma rok rocznie rozszerzała asortyment 
wytwarzanych wyrobów, np. o szpachle 
specjalistyczne do płyt gipsowo-kartono-
wych, kleje gipsowe do płyt g-k i do sty-
ropianu, preparaty i emulsje gruntujące, 
zaprawy murarskie i tynkarskie, zaprawy 
klejowe do płytek.
W 2004 r. ruszył nowy zakład Frans-Polu 
w Koninie o możliwościach produkcyj-
nych 100 tys. ton mieszanek gipsowych 
rocznie. Obok wytwarzanych wcześniej, 
podjęto produkcję kolejnych asortymen-
tów: gipsowych tynków maszynowych 
i ręcznych, gotowej zaprawy szpachlo-
wej, tynków dekoracyjnych.

Rozwój w liczbach
Skokowy rozwój mocy wytwórczych mu-
siał mieć oparcie w możliwościach sprze-
daży. W 1994 r. kupowało od  Frans-Polu 
wyroby importowane z Francji ok. 60 
firm. W 2004 r. na wyroby z zakładu 
w Golinie firma miała ok. 300 klientów. 
A w 3 lata od uruchomienia produkcji 
w nowym zakładzie w Koninie, franspol 
(od sierpnia 2005 r. w nazwie firmy są 
tylko małe litery) ma 850 odbiorców 
hurtowych, wśród nich PSB. Sumowanie 
więc nie jest precyzyjne, bowiem Kościel-
ski i Rybicki dobrze wiedzą, że szpachle, 
kleje, tynki i inne mieszanki gipsowe 

Właściciele	franspolu	–	Andrzej	Rybicki,	z	lewej	i	Jan	Kościelski

franspol – duża firma pisana małymi literami

Załoga	fabryki	i	zespół	centrali	franspolu	w	Koninie
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franspolu sprzedawane są w ponad 200 
składach PSB, czyli w rezultacie wyroby 
marki franspol trafiają do ponad tysiąca 
składów, sklepów i hipermarketów bu-
dowlanych.

Siła kupieckiego zaplecza
Zanim franspol przystąpił w 1998 r. do 
PSB, Kościelski i Rybicki zetknęli się z gru-
pami zakupowymi w Niemczech i we Fran-
cji. Plusy, jakie daje jedno logo, silny mar-
keting, mocna pozycja wobec dostawców 
i sprawna logistyka były więc oczywiste. 
Decyzja franspolu też, tym bardziej, że 
równolegle z produkcją firma rozwijała 
działalność handlową. W 1994 r. rozpo-
czął sprzedaż pierwszy oddział franspolu 
w Koninie. W dwa lata później urucho-
miono w tym mieście drugi punkt handlu 
materiałami budowlanymi. W 1998 r. po-
wstał oddział franspolu w Kole. Rok póź-
niej podjęto handel w Słupcy.
W czterech składach wyroby pod mar-
ką franspol stanowią niewielki procent. 
Specjalnością handlową spółki jest bo-
wiem pełny asortyment wyrobów bu-
dowlanych, obsługa klienta „od oferty, 
aż do dostawy na strop”. Firma dyspo-
nuje zapleczem magazynowym, sklepa-
mi i placami składowymi oraz własnym 
transportem (kilka HDS-ów i samocho-
dów z platformami wyładowawczymi).
W pionie handlowym franspolu w Koni-
nie, Kole i w Słupcy pracuje łącznie 50 
osób. Wyroby nabywane przez franspol 
poprzez centralę PSB zapewniają skła-

dom budowlanym firmy ponad 55% 
ich przychodów.

Więzi lokalne, wizje globalne
Obecności w Koninie i w północno-
wschodniej części Wielkopolski,  franspol 
nie ogranicza do biznesu. Tysiące 
mieszkańców Konina i okolic groma-
dzą doroczne festyny organizowane 
przez firmę z końcem wakacji. Koncerty 
gwiazd i występy topowych zespołów, 
gry i zabawy, konkursy, turnieje, atrakcje 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych tworzą 
wyjątkową całość, a goście mają dobrą 
okazję do zapamiętania marki franspol 
i logotypów licznych dostawców PSB.
Wielkim powodzeniem cieszą się także 
doroczne zloty motocyklowe w Kole. 
Niezwykłą widowiskowość parady uli-
cami miasta 300 motocykli postanowił 
wykorzystać franspol, stając się głów-
nym sponsorem imprezy. Wiele fanta-
zyjnie pomalowanych maszyn dekorują 
flagi franspolu i PSB.

Połaniec na horyzoncie
W 2005 r. firma z Konina kupiła więk-
szościowe udziały w spółce Elpoeko 
z Połańca, zajmującej się zagospoda-
rowaniem odpadów paleniskowych 
Elektrowni Połaniec, w tym gipsu dwu-
wodnego, z którego produkuje się gips 
budowlany. W 2006 r. Elpoeko urucho-
miło produkcję gipsu budowlanego, 
jako surowca dla franspolu. Rok później 
franspol rozpoczął inwestycję na tere-
nie Elpoeko, przystępując do budowy 
dużej fabryki, z zamiarem wytwarzania 
w niej szerokiej palety wyrobów dla bu-
downictwa. Obecnie trwa proces „do-
chodzenia do zakładanej mocy produk-
cyjnej” nowej fabryki w Połańcu.

Krótki bilans  
zamknięcia-otwarcia
Do bardzo zwięzłego podsumowania 
efektów rzeczowych działalności frans- 
polu wystarczą dwie liczby: załoga  
firmy liczy obecnie 150 osób (produk-
cja, handel, księgowość, administracja), 
a wg wstępnego szacunku przychody 
w 2007 r. sięgnęły 80 mln złotych. Kto  
budował franspol wraz z Janem Ko-
ścielskim i Andrzejem Rybickim jako 
współwłaścicielami? Na pewno trzeba 
wymienić Dariusza Małka, w firmie od 
12 lat, obecnie kierownik biura zakupów, 
Stanisława Królikowskiego, też pracuje  
12 lat, kierując aktualnie działem usług 
budowlanych oraz Andrzeja Baczyń-
skiego – dyrektora handlowego. Ale na 
trzech nazwiskach nie można przecież 
poprzestać. Właściciele firmy podkreśla-
ją – franspol budowaliśmy wraz z całą 
załogą firmy. 
W Połańcu franspol też zamierza zatrud-
niać docelowo 120 osób.

Oddział	franspolu	w	Kole

Zlot motocyklowy w Kole

Inwestycja	franspolu	w	Połańcu
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Gienek	Krzywda	żyłkę	do	budowania	
wyniósł	z	rodzinnego	domu.	Ojciec	
był	budowlańcem.	Stawiał	domy	

i pomieszczenia gospodarcze. Budowanie 
miał	we	krwi,	bo	dziadek	Gienka	też	był	
budowlańcem.	Więzy	z	budownictwem	

zacieśniły	się	także	dzięki	temu,	
że	i	teść	Gienka	był	budowlańcem.

15-latek kierownikiem
Od dziecka interesował się pracą ojca. 
Wspomina -	 Miałem	 10	 lat,	 kiedy	
pozwolił	 mi	 pomagać	 na	 budowie.	
Wyciągałem	gwoździe	z	desek,	kiedy	
trzeba	było	to	je	prostowałem,	potem	
segregowałem.	 Byłem	 zwinny,	 więc	
nieraz	pomagałem	zakładać	pioruno-
chrony.
Mając 15 lat Gienek Krzywda samo-
dzielnie kierował wiejskim placem 
budowy. Wcześniej pracował przy fun-
damentach, stawianiu ścian, stolarce 
otworowej, robotach dachowych, wy-
kończeniowych i instalacyjnych. Prak-
tykę wsparła teoria, uczył się zawodu 
budowlańca w zawodówce i w techni-
kum.

Na swoim
10 sierpnia 1981 r. Eugeniusz Krzywda 
zarejestrował w Świętochłowicach wła-
sny, prywatny zakład. Wkrótce potem 
zaczął wytwarzać betonowe elementy 
zbrojone metalowymi prętami, prze-
znaczone do obudowy podziemnych 
chodników kopalnianych. Praca była 
ręczna, w trudnych warunkach, na trzy 
zmiany.
Handel materiałami budowlanymi po-
jawił się w Kenpolu z początkiem lat 
90. Pierwszy punkt sprzedaży urucho-
miono w Świętochłowicach. W 1994 r. 
otwarto oddział w Rudzie Śląskiej.

Żeby nie jeździć do 
Piotrkowa na pusto
Decyzji o uruchomieniu kolejnego od-
działu pomógł los. Kenpol woził na Śląsk 
gazobeton z zakładu w Gorzkowicach, 
niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. 
Samochody jeździły do Gorzkowic na pu-
sto. Kupiec ze Świętochłowic pomyślał, 
że można by ładować je materiałami 
budowlanymi na Śląsku, zostawiać to-
war w Piotrkowie i wracać z gazobeto-
nem z Gorzkowic. W jeden dzień znalazł 
w Piotrkowie odpowiedni obiekt do han-
dlu, a wieczorem, po powrocie do Świę-
tochłowic, przekonał syna Tomka, żeby 
został kierownikiem nowego oddziału 
Kenpolu. Sprzedaż w składzie budow-
lanym w Piotrkowie podjęto w sierpniu 
1998 r. 20-latek Tomek Krzywda legity-
mował się wykształceniem budowlanym 
technicznym i - co ważniejsze - miał prak-
tykę w Kenpolu.

Podbijanie Stolicy
Dwa miesiące później Kenpol „sięgnął po 
Warszawę”. Do stolicy Gienek wysłał naj-
starszego syna (w 1998 r. Grzegorz miał 
22 lata i obok technikum budowlanego 
w życiorys wpisywał staż w Kenpolu). We-
szli w paszczę lwa, czyli na ul. Bartycką. 
W stołecznym centrum sprzedaży wy-
robów dla budownictwa ciężką budow-
lanką praktycznie nikt nie handlował. 
Skład Kenpolu z materiałami ściennymi, 

zbrojeniowymi, ociepleniowymi zaliczał 
się do nielicznych o takim profilu asor-
tymentowym, choć oferował także wiele 
innych artykułów potrzebnych na budo-
wie bądź przy remoncie. 

Nie czekali na klienta. Postawili na zde-
cydowaną promocję. Dobrym chwytem 
marketingowym okazała się sprzedaż 
przez 24 godziny na dobę. Dziś oddział 
pracuje normalnie, od 7-ej do 19-ej, ale 
w pierwszych miesiącach działalności ca-
łodobowa aktywność okazała się owocna. 

Sukces musi zarażać
Od początku lat 90. już nie technologie 
budowlane i ich stosowanie, lecz zarzą-
dzanie firmą najmocniej pochłania Gien-
ka Krzywdę. 
W 2000 r. właściciel Kenpolu kończy na 
Wydziale Organizacji i Zarządzania Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach podyplo-
mowe studia na kierunku zarządzanie 

Rodzina	Krzywdów,	od	lewej	–	Grzegorz	z	żoną	Agnieszką	i	synkiem	Igorem,	Michał,	 
Grażyna	i	Gienek,	Ania,	Hania	z	Amelką,	Tomek	z	Jakubem	i	Monika	z	Mateuszem

Rodzina
KENPOLU

Obsługa	klientów	w	oddziale	w	Świętochłowicach
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przedsiębiorstwem. W styczniu 2001 r. 
Kenpol uzyskuje Certyfikat ISO 9001. 
W firmie trwa rewolucja informatyczna, 
przygotowuje się do wdrożenia Zintegro-
wanego Systemu Informatycznego klasy 
ERP. Chodzi m.in. o to, by zaangażowa-
nie członków załogi w pracy było maksy-
malne.
Sukces	każdego	musi	być	znany	wszyst-
kim innym – mówi Gienek Krzywda. I ten 
sukces	musi	wszystkich	dookoła	zarażać.

Sklep wg standardów 
Euro-Matu
W 2009 r. w oddziale Kenpolu w Piotr-
kowie ma powstać sklep z wyrobami 
budowlanymi dla profesjonalistów, bu-
dowany i potem prowadzony według 

standardów Euro-Matu. Rangę nowo-
czesnej placówki potwierdza dofinanso-
wanie, jakie uzyskał Kenpol na projekt 
sklepu ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. W nowym 
sklepie najbardziej oczekiwanymi klien-
tami będą wykonawcy budowlani róż-
nych specjalizacji.

Piątka na szóstkę
Najstarszy, Grzegorz (32 lata) prowa-
dzi oddział Kenpolu w Warszawie. Żona 
Grzegorza, Agnieszka zarządza w od-
dziale sprawami finansowo-administra-
cyjnymi.
Tomek (30 lat) kieruje oddziałem w Piotr-
kowie Trybunalskim. Pomaga mu żona 
Monika, z podobnym zakresem obowiąz-
ków jak Agnieszka.
Córki bliźniaczki Grażyny i Gienka – Ania 
i Hania (mają po 26 lat) pracują w Ken-
polu w Świętochłowicach. Ania zajmuje 
się finansami całej firmy, a Hania admi-
nistruje oddziałem w tym mieście.
Najmłodszy Michał (16 lat) jest na razie 
kolejną nadzieją Kenpolu.
Reporter pyta dzieci Grażyny i Gienka 
Krzywdy:
• Czym dla Ciebie jest Kenpol?
•  Jaka była Twoja pierwsza praca w Ken-

polu?
• Plany związane z Kenpolem – czy masz 

i jakie?
W odpowiedzi słyszy, że Kenpol jest fir-
mą, która łączy ich wszystkich. Grzegorz 

dodaje, że Kenpol go wychował. Tomek, 
że pracując w firmie może się utrzymać. 
Hani kojarzy się Kenpol także z pracowni-
kami firmy, którzy traktowani są tak jak 
rodzina.
Pierwsza praca Grzegorza (wówczas 
16-latka) polegała na przygotowywaniu 
zbrojenia do prefabrykacji. Tomek zapa-
miętał jako pierwsze prace przy produkcji 
krawężników, potem pomagał w maga-
zynie firmy, a w wieku 16 lat był operato-
rem wózka widłowego. Hania, mając za-
ledwie 10 lat sprzątała w biurze Kenpolu, 
7 lat później obsługiwała firmowe ksero. 
12-letni Michał pomagał w magazynie – 
zamiatał, przenosił i układał towar.
Plany są oczywiste. Zawsze z Kenpolem 
– oświadcza Grzegorz, dodaje jednak, że 
frapuje go ponadto działalność dewelo-
perska na własny rachunek. W Kenpolu 
chce także pracować Tomek. Również 
Hania będzie pracować dla Kenpolu. Po-
dobnie Michał zostanie na pewno w Ken-
polu.
Reporter, nawet nie pytając Gienka jak 
patrzy na zaangażowanie dzieci w fir-
mie, całej piątce stawia szóstkę. 

W 2007 r. przychody Kenpolu 
ze sprzedaży wyniosły 62,5 mln 
zł. Zakupy poprzez centralę 
PSB gwarantowały 42% wyro-
bów budowlanych, jakie Ken-
pol oferował klientom.

Zanim zasiedli w Kenpolu przed ekranami komputerów 
i	wzięli	do	ręki	telefony	komórkowe	musieli	pracować	

jako	fizyczni.	Jest	1993	r.	–	Gienek	ładuje	towar;	
Grzegorz	wkłada	zbrojenie	do	form;	 

Tomek	produkuje	krawężniki	drogowe

Oddział	w	Warszawie	–	odległość	od	Pałacu	Kultury	i	Nauki:	
samochodem 6,2 km, pieszo 5,7 km, w linii prostej 3,82 km
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Żona	w	spółce	–	czy	na	pewno	to	dobry	pomysł	mieć	żonę	
i	w	domu	i	w	firmie?	Dzielić	z	jedną	i	tą	samą	kobietą	

małżeńskie	łoże	i	widzieć	ją	za	szklaną	przegrodą	
dzielącą	gabinet	szefostwa	firmy?

25 lat temu, kiedy Bogdan pracował 
w GS-ie w Kamiennej Górze jako elek-
tryk, Viola kończyła Studium Położnicze 
we Wrocławiu, a w wakacje sprzedawa-
ła czereśnie na zieleniaku w Kamiennej 
Górze. I właśnie tam, za straganem, ją  
wypatrzył. Trzy lata później Viola Sze-
ligowska i Bogdan Pazgan stanęli na 
ślubnym kobiercu.
Viola bardzo lubiła pracę położnej w szpi-
talu w Kamiennej Górze. Niestety, pojawił 
się niż demograficzny, położnych było za 
dużo, zaczęły się zwolnienia. Wtedy, choć 
z żalem, sama odeszła.

Kupiec nie płaci producentowi 
i ...co z tego wynika
W 1985 r. Pazgan ze szwagrem założyli 
zakład kamieniarski – Bogdan zajmował 
się transportem., żeby było czym wozić 
zbudował np. samochód ciężarowy z au-
tobusu marki Jelcz.
W 1988 r. Pazgan uruchomił w Krze-
szowie pierwszy w pełni samodzielny 
biznes – zakład produkcji płytek lastri-
co i marmurowych. Dostarczał swoje 
wyroby do Central Materiałów Budow-
lanych we Wrocławiu, Legnicy, Lubiniu. 
W pewnym momencie odbiorcy prze-
stali być wypłacalni. Bogdan, żeby nie 
stracić, zaczął od CMB odbierać a to 
cement, to znowu wapno, albo drzwi. 
Początkowo wykorzystywał to co ode-
brał do prac remontowych we własnych 
zakładach. Potem zaczął sprzedawać 
nadwyżki materiałów budowlanych, 
otrzymywanych z CMB zamiast należ-
nych Pagazowi pieniędzy. I tak w firmie 
Pazgana nastała era handlu.

W 2000 r. Pagaz zamknął produkcję 
kostki brukowej. Obecnie wytwarza je-
dynie płytki elewacyjne i konfekcjonuje 
eko-groszek, oferując w sezonie grzew-
czym 2 tys. ton wysokokalorycznego 
węgla opałowego w tej ekologicznej 
postaci.

Kobieta pracująca
Będąc jeszcze położną, Viola zaczęła 
prowadzić księgę przychodów-rozcho-
dów Pagazu. Bogdan ją tego nauczył. 
Kiedy jednak w połowie lat 90. Pagaz 
musiał przejść na pełną księgowość, 
zatrudniono główną księgową. Viola 
przekazała jej księgę przychodów-roz-
chodów i awansowała, trudno powie-
dzieć – formalnie, czy nieformalnie, na 
szefową finansów i księgowości Pagazu. 

Niejako po drodze, znowu jeszcze od 
czasów, gdy pracowała w szpitalu, Viola 
przejmowała od Bogdana kolejno spra-
wy kadrowe Pagazu, ZUS, BHP. Wspo-
mina to tak: przez	5	 lat	miałam	 cztery	
etaty.	 Żony-matki,	 położnej	 w	 szpitalu,	
kobiety	prowadzącej	dom,	prowadzącej	
księgowość	i	kadry,	i	ZUS	w	firmie.

Pionierzy Południowego 
Zachodu
Z takim „zapleczem” w firmie, Bogdan 
mógł „szaleć”. Szalał z rozmysłem, otwie-
rając od 1993 r. co trzy-cztery lata nowe 
oddziały sieci handlowej Pagazu.

PAZGAN Struga Biznesmena

Viola	Szeligowska	i	Bogdan	Pazgan	na	ślubnym	kobiercu

Oddział	PSB	Pagaz	w	Kamiennej	Górze.	Handel	w	rozbudowanym	pawilonie
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Bogdan urodził się w Krzeszowie, do dziś 
mieszka w Krzeszowie i w Krzeszowie od 
1993 r. sprzedaje materiały budowlane. 
Drugi oddział Pagazu powstał w nie-
odległej Lubawce, w 1995 r. Następny, 
w 1998 r. w Kamiennej Górze. A w 2002 
r. był Wałbrzych. Każdy kolejny oddział 
budowano na własnym gruncie firmy Pa-
gaz. W każdym kolejnym pawilon handlo-
wy był większy. W Krzeszowie – 700 m2. 
W Lubawce – 1 100 m2. W Kamiennej 
Górze i w Wałbrzychu – po 2 000 m2. 
Obiekt Pagazu w Kamiennej Górze po-
maga kreować nową atrakcyjną ofer-
tę handlową dla mieszkańców miasta 
i okolicznych miejscowości. Sklep z bu-
dowlanką i artykułami wyposażenia 
wnętrz współtworzy największe centrum 
handlowe w promieniu wielu kilometrów. 
Obok działa od kilku lat pawilon Inter-
marche (głównie z artykułami spożyw-
czymi). Plac pomiędzy nim a pawilonem 
Pagazu na razie wypełniają szczelnie 
materiały budowlane, którymi handlu-
je kupiec PSB, ale ma być zabudowany 
– powstanie tutaj pawilon z wyrobami 
AGD (kilkaset metrów kwadratowych) 
oraz największa w okolicy apteka. Stacja 
dystrybucji paliw płynnych już jest.
Intermarche i Pagaz zlikwidowały ogro-
dzenie, łącząc oddzielne własne parkingi 
w jeden wielki wspólny. Kupcy z obu firm 
zauważyli, że klienci robią zakupy w ich 
pawilonach o różnych porach dnia i by-
wało, że na parkingu Pagaza panował 
tłok, gdy parking Intermarche świecił 
pustkami, albo odwrotnie. Z połączone-
go parkingu korzystają zgodnie klienci 
jednej i drugiej firmy. 

Jak z dnia na dzień zostać 
poważnym dystrybutorem
Przed przystąpieniem w 1999 r. do PSB 
Pagaz należał do dwóch sieci, które pró-
bowały tworzyć zalążki zorganizowa-
nych grup sprzedażowych. Obie już nie 
działają. 
Czy PSB ma sens? Bogdan Pazgan nie 
ma żadnych wątpliwości – PSB już za-
pracowało na swój status. Mówi – mnie 
jako	 udziałowcowi	Grupa	 dała	 bardzo	
dużo.	 Zanim	 przystąpiłem	 do	 PSB	 ża-
den	z	producentów	nie	 chciał	 zawrzeć	
ze	mną	umowy	dystrybucyjnej.	Byłem	
na	 obrzeżach	 rynku	 budowlanego.	
Po	 przystąpieniu	 do	 PSB	 wszystko	 się	
zmieniło.	 Producenci	 zaczęli	 traktować	
Pagaz serio.

Przystąpienie do PSB wywołało też na lo-
kalnym rynku nieco zamieszania. Wszy-
scy wiedzieli co to jest Pagaz, aż pojawił 
się na fasadzie jednego z pawilonów 
napis: PSB Pagaz. Ktoś oświadczył Bog-
danowi, że nareszcie klienci mają wybór 
– nie są skazani wyłącznie na Pagaz, 

mogą kupować w PSB. A jakiś dowcipas 
rozszyfrował PSB następująco: Pazgan 
Struga Biznesmena. Viola i Bogdan 
opowiadają to jako anegdotę.
Co się PSB nie powiodło? Bogdan uwa-
ża, że dużo brakuje do jednolitego wi-
zerunku sieci, liczącej przecież kilkaset 
składów z materiałami budowlanymi 
w całej Polsce. Właściciela PSB Pagaz 
razi też, że jedni akcjonariusze Grupy 
PSB kupują za pośrednictwem jej cen-
trali ponad połowę wyrobów budowla-
nych, którymi handlują, a inni kilka razy 
mniej.

Analiza rentowności 
firmy Pagaz
Z pracy magisterskiej Violi Pazgan warto 
wynotować kilka faktów nt. firmy Pagaz 
– firma dziś to: oddziały w Krzeszowie, 
Lubawce, Kamiennej Górze i Wałbrzy-
chu, z pawilonami samoobsługowymi 
o łącznej powierzchni niemal 6 tys. m2 
i placami składowymi o łącznej po-
wierzchni ponad 35 tys. m2, wszystkie 
te obiekty położone są na działkach 
będących własnością firmy o łącznej 
powierzchni ponad 4 ha. W 2007 r. 
przychody Pagazu sięgnęły 32 mln zł. 
Firma zatrudniała 75 osób. Zakupy po-
przez centralę PSB gwarantowały 55% 
wyrobów budowlanych, jakie Pagaz 
oferował klientom.
Viola obroniła pracę magisterską pt. 
„Analiza rentowności firmy Pagaz” 
w Akademii Ekonomicznej w Jeleniej 
Górze – filia AE we Wrocławiu – na kie-
runku Finanse i Rachunkowość.

Oddział	PSB	Pagaz	w	Wałbrzychu

Bogdan	Pazgan	z	córką	Olą	dziękują	 
Ojcu	Świętemu.	Rzym	1999

15-lecie	firmy	Pagaz.	Książ,	listopad	2003
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Kto	ma	siostry,	może	liczyć,	że	będzie	miał	
szwagrów. Szwagrowie Ryszarda Kutnika 

zostali	wraz	z	nim	wspólnikami	w	biznesie.	
Zanim	jednak	to	nastąpiło	każdy	 

–	Ryszard	Kutnik,	Kazimierz	Rogowski	i	Antoni	
Wszeborowski	–	prowadził	samodzielnie	

działalność	gospodarczą	pod	nazwą	 
transport samochodowy.

Początki
W kwietniu 1991 r. szwagrowie utworzy-
li w Przążewie (wieś, 2 km na północ od 
Ciechanowa) spółkę PPHU Rolbud i pod-
jęli handel produktami dla rolnictwa – 
nawozami, paszami – ale także węglem 
i wyrobami stalowymi. Nie minęły dwa 
lata i Rolbud zaczął sprzedawać beton 
komórkowy, potem dopełniono ofertę 
o cement, cegłę, inne materiały ścienne. 
W 1994 r. powstał oddział Rolbudu we 
wsi Chruszczewo (2 km na północny za-
chód od Ciechanowa), a w 1997 r. kolej-
ny oddział we wsi Zygmuntowo (12 km 
na północny wschód od Ciechanowa).

Rozwój
Koncepcja ekspansji spółki była pro-
sta – wkraczamy tam, gdzie jest klient. 
A rolnicy to bardzo ważni klienci Rol-
budu. Magazyn główny w Przążewie 

dopełniły dwie filie, do których klienci 
z okolicznych wsi mieli bliżej.
Kiedy na przełomie lat 2002-2003 
w PSB zaczęto coraz więcej mówić 
o sklepach typu Mrówka, właściciele 
Rolbudu zdecydowali, że wkroczą wła-
śnie z Mrówką do Ciechanowa i kupili 
4,5 hektara w dzielnicy Ciechanów-Za-
chód.

Pierwsze przyspieszenie
Budowa Mrówki była wielkim wyzwa-
niem. Już sama realizacja inwestycji 
mogła przysparzać wspólnikom bólów 
głowy. To spory obiekt – 1 600 m2. Do-
minuje w nim powierzchnia sprzedażowa 
w markecie samoobsługowym z wysoki-
mi regałami, które w wyższych segmen-
tach mogą pełnić funkcje magazynowe. 
Asortyment – wszystko co potrzeba do 
remontu i wyposażenia mieszkania. Ale 
nie tylko. W Mrówce Rolbudu zmieścił 
się także duży sklep z artykułami AGD-
RTV. Znalazło się także tutaj biuro zarzą-
du spółki. Stawiając Mrówkę właściciele 
Rolbudu musieli brać pod uwagę usytu-
owanie wzajemne kilku innych obiektów, 
przewidzianych do realizacji w później-
szym czasie. Z myślą o przyszłych inwe-
stycjach wybudowano od razu parking 
na sto pojazdów.
Budowę Mrówki w Ciechanowie roz-
poczęto w marcu 2003 r., a pierwszych 
klientów witano w niecałe 9 miesięcy 
później. 

W 2005 r. Rolbud postawił obok Mrówki 
stację paliw. Rok później dobudowano 
myjnię (cztery stanowiska). W 2007 r. 
przybył w pracującej 24 godziny na dobę 
stacji paliw trzeci zbiornik i piąty dystry-
butor. Ale strategiczne plany Rolbudu 
realizowano w tym roku dzięki podjęciu 
późną wiosną wielkiej inwestycji, któ-
rą będzie centrum usługowo-handlowe 
o powierzchni ponad 4 tys. m2, a w nim 
wielobranżowe usługi oraz na niecałych 
2 tys. m2 sklep z artykułami spożywczymi 
i przemysłowymi. Zarząd Rolbudu chce 
oddać nowy obiekt pod koniec 2008 r.

Synergia
Czy Rolbud nie rozprasza sił, stawiając 
na równoległy rozwój tak wielu tak róż-
nych rodzajów działalności? Wspólnicy 
nie kryją, że liczą na efekt synergii. Klien-
ci hurtowni w Przążewie, Chruszczewie 
i Zygmuntowie przy każdej wizycie w jed-
nym z tych punktów stykają się z ofer-
tą nieodległej Mrówki w Ciechanowie. 
Mrówka nie odebrała klientów wcześniej 

Od	lewej	–	Antoni	Wszeborowski	z	żoną	Kazimierą,	Ryszard	Kutnik	z	żoną	Anną,	 
Kazimierz	Rogowski	z	żoną	Grażyną

ROLBUD – spółka trzech szwagrów

Osiedle	deweloperskie	Rolbudu	w	ChruszczewiePrzążewo	–	pierwsza	siedziba	Rolbudu
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uruchomionym oddziałom Rolbudu, lecz 
dopełniła ich ofertę. Kupujący w Mrówce 
nie mogą nie zauważyć punktu sprze-
daży hurtowej Rolbudu, znajdującego 
się w tym obiekcie. Ktoś kogo interesuje 
telewizor, czy pralka nierzadko przypo-
mina sobie o potrzebie kupna np. worka 
kleju do płytek ceramicznych, czy drzwi 
wejściowych, bo stare trzeba wymienić. 
Tankujących w stacji paliw już sam widok 
wielkiego budynku Mrówki może sprowo-
kować do zakupów. A budujące dla Rol-
budu osiedle 10 domków zaprzyjaźnione 
firmy wykonawcze wznosiły z zakupio-
nych w spółce materiałów budowlanych. 
W Rolbudzie synergię wzmacnia dodat-
kowo silny transport.

Marketing z MRÓWKĄ w tle
Mrówka jest magnesem dla mieszkań-
ców Ciechanowa i okolicznych miejsco-
wości nie tylko dzięki ofercie handlowej. 
Rolbud korzysta też z przylegających do 
sklepu powierzchni, zwłaszcza rozległego 
parkingu i placu składowego, organizu-
jąc tłumnie odwiedzane imprezy. Kulmi-
nacyjny moment festynów w ostatnich 
latach wiąże się z losowaniem głównych 
nagród w konkursie lojalnościowym Rol-
budu - samochodu KIA, Chevrolet Aveo 
i Toyoty Yaris.
Kutnik, Rogowski i Wszeborowski mó-
wią otwarcie, że zdecydowany rozwój 
aktywności marketingowej nastąpił od 
czasu przystąpienia Rolbudu do PSB 

w 2000 r. Ruszyły szkolenia dla pracow-
ników spółki i dla współpracujących z nią 
wykonawców budowlanych – w ramach 
Szkoły Dobrego Budowania PSB. Zaczę-
ły się promocje, nasilone zwłaszcza od 
kiedy zbudowano Mrówkę. 
Grupa dała też Rolbudowi siłę przebicia 
wobec dostawców. 

Rządy kobiet
Firmę rodzinną tworzy się m.in. po to, 
żeby zatrudnić w niej członków własnej ro-
dziny. Kazimiera Wszeborowska, z domu 
Kutnik, siostra Ryszarda, jest w Rolbudzie 
główną księgową. Grażyna Rogowska, 
z domu Kutnik, siostra Ryszarda, pracuje 
w pionie finansowym Rolbudu. Podobnie 
żona Ryszarda Kutnika – Anna.
W Rolbudzie tak naprawdę rządzą kobie-
ty. A już na sto procent trzymają mocno 
ster firmy w sprawach finansowych.
Pracują w firmie także inni członkowie 
rodzin Kutników, Rogowskich i Wszebo-
rowskich.

Drugie przyspieszenie
Szwagrowie-właściciele Rolbudu chętnie 
opowiadają o swoich dzieciach. Wszyst-
kie albo pokończyły studia, albo studiu-
ją. Najczęściej zarządzanie, marketing 

i finanse, ale Cezary Rogowski wybrał 
politologię, a Mariusz Wszeborowski 
robi doktorat z geotechniki.
Pytani przez reportera Głosu PSB o pla-
ny firmy, po tym jak w grudniu 2008 r. 
ruszy centrum usługowe oraz megasam 
z artykułami spożywczymi i przemysło-
wymi, właściciele Rolbudu odpowiada-
ją, że jeszcze nie pora na informowanie 
o konkretach. Ale drugie przyspieszenie 
nastąpi prędzej czy później. Przyjdzie 
przecież czas, gdy biznesową sagę ro-
dzin Kutników, Rogowskich, Wszeborow-
skich zacznie pisać młode pokolenie.

Centrum	Rolbudu	w	Ciechanowie	–	od	lewej	stacja	paliw,	myjnia,	nieco	głębiej	Mrówka,	z	prawej	strony	budowa	centrum	usługowo-handlowego

W	Mrówce	zawsze	tłok

W 2008 r. Rolbud zatrudnia 80 osób. W 2007 r. zakupy poprzez cen-
tralę PSB gwarantowały 30% obrotów firmy, ale w kategorii wyrobów 
dla budownictwa i sprzedawanych w Mrówce niemal 50%.
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Gdyby	w	Gostyniu	przyłożyć	cyrkiel,	to	
najdalsze punkty na jego drugim ramieniu, 

do	których	dociera	z	ofertą	Romos,	znalazłyby	
się	w	odległości	100	kilometrów:	na	Północy	
–	Chodzież,	Czarnków,	Węgrowiec,	Oborniki.	

Południe	to	Trzebnica,	Żmigród,	Wąsocz,	
Milicz,	Ścinawa.	Zachód	–	Głogów,	Wschowa,	

Wolsztyn,	Nowy	Tomyśl.	Wschód	–	Jarocin,	
Miłosław,	Żerków,	Pleszew.	

Druga połowa lat 80. Marek Tarnowski – 
wiceprezes ds. handlowych w GS Gostyń, 
Janusz Wdowczyk – główny mechanik 
w Cukrowni Gostyń i Edward Zaremba 
– z-ca dyrektora ds. technicznych w Cen-
trali Handlu Nasiennego w Gostyniu sty-
kają się ze sobą przy różnych okazjach, 
a conajmniej raz w tygodniu „na dywa-

niku” u Naczelnika Gminy, tłumacząc się, 
a to z braku sznurka do snopowiązałek, 
to znowu nawozów, różnych materiałów 
do produkcji rolnej, mięsa... Nasza trójka 
(za pozwoleniem tak napiszemy), każdy 
z dyplomem magistra inżyniera, każdy 
pełen energii, każdy głęboko przekona-
ny, że w gospodarce może i musi być ina-
czej, postanowiła połączyć siły. Przyszli 
biznesmeni po uczelniach technicznych 
szybko zorientowali się, że przydałby się 
ktoś czwarty – ekonomista. Dziś mówią 
– znaleźliśmy	mgr	 Jacka	 Turzańskiego,	
dyrektora	 ds	 ekonomicznych	 i	 główne-
go	 księgowego	 w	 Zakładach	 Produkcji	
Sprzętu	 i	 Urządzeń	 Drobiarskich	 (też	
w Gostyniu).
Rozpoczęta w 1987 r. współpraca była 
na tyle obiecująca, że w sierpniu 1990 r. 
Turzański, Tarnowski, Wdowczyk i Za-
remba zarejestrowali spółkę Romos. Każ-
dy z jednakowym 25% udziałem. 
Jacek Turzański, prowadzący w Ro-
mosie rachunkowość zarządczą i fi-
nanse zarządcze, zwraca uwagę na 
kilka spraw w 17-letniej historii spółki: 
przyjęta przy rejestracji forma organi-
zacyjno-prawna pozwoliła na 2-letnie 
zwolnienie Romosu z podatków, wszyst-
kie zarobione pieniądze przeznaczono 
na rozwój firmy, w kolejnych latach co-
raz większe zyski też służyły rozwojowi, 

w 1996 r. Romos został zakładem pracy 
chronionej, co przy obowiązujących wte-
dy przepisach również sprzyjało dużym 
inwestycjom, a firma z tych przepisów 
skorzystała.
O inwestycje trzeba pytać Janusza 
Wdowczyka, który nadzoruje w Ro-
mosie inwestycje właśnie oraz m.in. 
transport i BHP. W 1990 r. podjęto 
w Gostyniu handel wyrobami hutniczymi 
i materiałami budowlanymi. W 1994 r. 
powstał oddział w Rawiczu, rok póź-
niej w Lesznie, w 2001 r. w Poznaniu, 
a w 2002 r. w Środzie Wielkopolskiej.
Rozwój floty transportowej Romosu 
można najkrócej oddać tak: powiększa-
ła się z roku na rok o 2-3 kolejne i liczy 
obecnie 40 pojazdów, w tym 12 sa-
mochodów od 7 do 25 ton z HDS oraz 
dźwigi. Każdy oddział ma swoje pojazdy. 
W Gostyniu i w Poznaniu są też po dwie 
suwnice. Suwnica będzie zainstalowana 
również w jednej z nowobudowanych hal.  
Marek Tarnowski i Edward Zarem-
ba „podzielili się” w Romosie han-
dlem. Tarnowski odpowiada za 
materiały budowlane. Zaremba 
za wyroby hutnicze. 
Jacek Turzański z precyzją finansisty pod-
kreśla, że handel stalą przyniósł w 2007 r. 
firmie 65% przychodów, a materiałami 
budowlanymi 35%. 

Edward	Zaremba	–	trzeci	od	lewej	–	w	hełmie	kirasjera.	Od	prawej	w	karmazynowych	
czapkach	szwoleżerów:	Jacek	Turzański,	Marek	Tarnowski,	Janusz	Wdowczyk.	 

Mundury	wypożyczyli	w	Skansenie	Filmowym	„Soplicowo”	k.	Gostynia

Wspólnicy 
z ROMOSU

 jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego

W salonie Romosu w Gostyniu
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W chudych latach każdy forsował „swo-
je” – Zaremba stal, Tarnowski budow-
lankę. Obecnie Zaremba też popiera 
budowlankę, tym bardziej, że ponad po-
łowa wyrobów hutniczych oferowanych 
przez Romos trafia na place budowy.
Przedstawiony podział zadań między 
wspólnikami nie wypełnia skali zakresów 
kompetencyjnych. Tarnowski ma szcze-
gólną pieczę nad oddziałem w Gosty-
niu. Zaremba pilnuje Leszna. Wdowczyk 
baczy na Rawicz. Turzański odpowiada 
za Środę Wlkp. i Poznań. 
Każdy oddział Romosu ma swojego kie-
rownika, etatowego pracownika firmy. 
Każdy jest w pełni rozliczany z efektów 
sprzedaży i kosztów. Kierownicy oddzia-
łów samodzielnie prowadzą handel, ale 
wspólnicy, nie wtrącając się w sprawy 
bieżące, służą pomocą. Po pierwsze 
w „swoich” oddziałach, a gdy trzeba – 
wszyscy, wspólnie zaradzają trudniej-
szym problemom. Wspólnie decydują 
zwłaszcza o inwestycjach. I to jedno-
myślnie.

Łączna powierzchnia działek Romosu 
w Gostyniu, Rawiczu, Lesznie, Środzie 
Wlkp. i Poznaniu sięga 10 ha. Po- 
wierzchnie magazynów w poszczegól- 
nych oddziałach zajmują od 1 tys. m2 

do 5 tys. m2, a sklepów od 200 m2 do  
1,8 tys. m2. Oddział w Rawiczu dysponu-
je także bocznicą kolejową.
Największym atutem Romosu jest zało-
ga firmy. Pierwsi pracownicy – wspomi-
nają wspólnicy – to ludzie z padających 
w latach 90. zakładów państwowych.
Z Romosu pracownicy na ogół nie od-
chodzą. Osiągając wiek emerytalny, 
przechodzą na emeryturę. Kadra jest 
stabilna. Kierownicy oddziałów i jede-
nastu przedstawicieli handlowych legi-
tymują się dyplomami wyższych uczel-

ni. Wraz z rozwojem Romosu – obecnie 
firma zatrudnia 136 osób – kadra się 
odmładza. Średnia wieku pracowników 
wynosi 35 lat.
W Romosie pracują też członkowie 
rodzin współwłaścicieli spółki: siostra 
Edwarda Zaremby, brat i córka Marka 
Tarnowskiego, brat Jacka Turzańskiego, 
córka Janusza Wdowczyka. Okazuje się, 
że będąc pracownikami, solidaryzują się 
bardziej z pozostałą załogą, niż z właści-
cielami firmy, choć to ich najbliżsi.
W 1999 r. Romos przystąpił do PSB. 
Czterej wspólnicy z Gostynia liczyli na 
możliwości kupowania dzięki temu 
niektórych wyrobów budowlanych 
w lepszych cenach, zwracali uwagę na 
łatwiejszy dostęp do informacji rynko-
wych, z czasem mieli okazję docenić 
skuteczność wspólnego marketingu. 
W 2007 r. niemal 45% materiałów 
budowlanych Romos kupił korzystając 
z oferty centrali PSB. 
Od 1999 r. Romos należy także do Gru-
py Polska Stal sp. z o.o., będącej grupą 
zakupową skupiającą dystrybutorów 
wyrobów hutniczych.
W 2007 r. przychody firmy z Gostynia 
sięgnęły 100 milionów złotych. Za-
kupy klientów indywidualnych i wy-
konawców-rzemieślników stanowiły 
około 60%, a dużych inwestorów po-
zostałe 40%.

Co dalej? Czy czterech wspólników po-
przestanie na handlu, czy podejmą 
nowe wyzwania? 
Już podjęli. Romos ma od pewnego cza-
su 27% udziałów w jednej z firm pro-
dukcyjnych branży metalowej o profilu 
eksportowym. Nabiera też rumieńców 
działalność spółki – Romos Dom, która 
powstała w czerwcu 2006 r. Tarnowski, 
Turzański, Wdowczyk i Zaremba przystą-
pili do działalności deweloperskiej w Po-
znaniu i w Luboniu. Dwa domy z 250 
mieszkaniami budują z materiałów do-
starczonych przez Romos wykonawcy od 
lat współpracujący z firmą z Gostynia.

Pojazd	floty	transportowej	Romosu	 
przed	halą	wystawową	w	Kielcach.	 
II Targi Grupy PSB, czerwiec 2004

Oddział	Romosu	w	Poznaniu

Wyroby	stalowe	na	placu	składowym	w	Gostyniu,	pod	suwnicą	Romosu
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Czesław	Olchawa	nie	kryje,	że	firmę	
zakładał	i	świadomie	budował	z	myślą	 
o	synach.	Dziś	Sufigs	jest	spółką	z	o.o.	

i	ma	trzech	udziałowców:	Czesława	
Olchawę,	prezesa	spółki,	najstarszego	

spośród	synów	–	Artura,	dyrektora	
handlowego	i	średniego	wiekiem	Piotra,	

zajmującego	się	księgowością.	

Gdy przyjdzie pora, Czesław przekaże 
swój udział najmłodszemu synowi – 
Mateuszowi. Już teraz wprowadza go 
do biznesu. Tak jak wcześniej wprowa-
dzał Artura i Piotra.

Trzech Budrysów
Historii Sufigsu nie można sprowadzić 
wyłącznie do opowiadania o przekazy-
waniu pałeczki (jak w sztafecie) przez 
założyciela rodzinnego biznesu swoim 
następcom, ale bardzo silnej więzi ojca 
z synami nie sposób nie zauważyć.
Artur ma 33 lata. W 2000 r. ukończył stu-
dia na Politechnice Krakowskiej jako mgr 
inż. budownictwa. Żona Artura - Renata 
pracuje w Sufigsie, dzieląc się obowiązka-
mi w księgowości z bratem Artura – Pio-

trem. Renata i Artur mają dwoje dzieci.
Piotr, 29 lat, też ma dwoje dzieci. Stu-
diuje zarządzanie, marketing i finanse 
w Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie 
(filia uczelni z Nowego Sącza).
23-latek Mateusz studiuje na AGH 
w Krakowie. Ostatnio wakacje spędza 
głównie w Tarnowie, pomagając w ro-
dzinnej firmie – praca w magazynie, 
w księgowości i jako kierowca.

Szkoła amerykańska
Zanim Czesław Olchawa założył 
w 1992 r. w Tarnowie hurtownię ma-
teriałów budowlanych Sufigs, zbierał 
doświadczenie i zarabiał pieniądze 
w Stanach Zjednoczonych i w Niem-
czech. W Chicago zaczynał na budowie 

jako pomocnik murarza. Przykładał się 
do pracy i szybko awansował. Poznaną 
w Chicago amerykańską wydajność 
i organizację wdraża w Sufigsie.
Przez pierwsze pół roku „na swoim” pro-
wadził wykonawstwo budowlane. Po-
tem zajął się zaopatrzeniem firmy i jej 
finansami, a żona Elżbieta sprzedażą 
towaru. Elżbieta Olchawa pracowała 
w Sufigsie jako szefowa sprzedaży do 
1999 r.

KIZ i inne szkolenia PSB
Kiedy ojciec rejestrował Sufigs, Artur 
uczył się w szkole budowlanej. Już wte-
dy bardzo chciał pomagać w firmie. Oj-
ciec zabierał Artura nawet na niektóre 
rozmowy handlowe. Potem, kiedy Artur 

Rodzina	Olchawów.	Rok	2006.	Od	lewej	siedzą:	Katarzyna	-	żona	Piotra	z	synem	Mikołajem	 
(5	miesięcy),	Czesław	z	Dawidem	(3,5	roku)	-	synem	Piotra,	Elżbieta	z	Ernestem	(2	lata)	-	synem	

Artura,	Renata	–	żona	Artura,	Dominika	(6	lat)	-	córka	Artura.	Stoją	od	lewej:	Piotr,	Mateusz,	Artur

Sukcesorzy  
w SUFIGSIE

Jest teren Rok	2000	–	jest	magazyn
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studiował budownictwo, równolegle 
szkolił się w Kanadyjskim Instytucie 
Zarządzania (w skrócie KIZ) w zakresie 
organizacji pracy w firmie i marketin-
gu. Organizowane przez PSB szkolenia 
KIZ pozwoliły ich uczestnikom inaczej 
spojrzeć na rodzinne biznesy, uczyły 
myślenia w kategoriach ekonomicznej 
efektywności. 

Czesław i Artur Olchawa oceniają, 
że czas poświęcony na szkolenia był 
dobrą inwestycją w potrzebną w biz-
nesie wiedzę. Obok KIZ korzystali też 
z prowadzonych w PSB innych szkoleń. 
Z czasem sami zaczęli organizować 
w Sufigsie szkolenia dla pracowników 
firmy, w tym techniczne, z dostawcami 
wyrobów budowlanych. Ukoronowanie 
starań o poszerzanie wiedzy i wprowa-
dzanie nowoczesnych rozwiązań w fir-
mie przyszło w czerwcu 2004 r. - Sufigs, 

jako pierwsza hurtownia budowlana 
w regionie, wprowadził system zarzą-
dzania jakością i otrzymał certyfikat 
ISO 9001-2000 w zakresie komplekso-
wej obsługi inwestycji.

Kolejne przełomy
Dla wyprofilowania Sufigsu decydu-
jącym był koniec 1992 r., kiedy firma 
zaniechała wykonawstwa i zajęła się 
handlem materiałami budowlany-
mi. Drugi przełom nastąpił w latach 
2000-2001. Poprzedziły go ważne 
wydarzenia – przystąpienie w 1998 r. 
do PSB, przygotowania do kupna nie-
ruchomości, tworzenie przez Artura 
podstaw nowoczesnego marketingu. 
Wreszcie, w 2000 r. Artur zostaje dyrek-
torem w Sufigsie.
Kupno nieruchomości pozwoliło wpro-
wadzać do hurtowej sprzedaży cięż-
ką budowlankę. Z własnym placem, 
odpowiedniej wielkości i korzystnie 
położonym (przy obwodnicy Tarnowa 
w kierunku Kielc), można było usystema-
tyzować rozwój Sufigsu, realizować sta-
rannie zaplanowane inwestycje. Pierw-
szą była oddana do użytku w 2001 r. 
duża hala sprzedażowo-magazynowa. 
Wraz z rozległym placem tworzyła hur-
townię oferującą materiały budowlane 
od fundamentów aż po dach.
W tym okresie poszerzenie przez Sufigs 
asortymentu nastąpiło w znacznej mie-
rze dzięki skorzystaniu z bogatej oferty 
centrali PSB. Zwłaszcza w pokryciach 
dachowych okazało się to wyjątkowo 
skuteczne. Po 2000 r. Sufigs szybko 
zwiększył sprzedaż. 

W 2007 r. przychody dysponującej 
3 oddziałami firmy – w Tarnowie, Dę-
bicy i w Mielcu – przekroczyły 50 mln zł. 
W tymże roku 35% zaopatrzenia Su-
figsu zrealizowano za pośrednictwem 
centrali Grupy. Obecnie Sufigs zatrud-
nia 65 osób.

Wyprzedzenie 
z użyciem Mrówki
Trzeci przełom w Sufigsie miał miej-
sce w marcu 2006 r., kiedy to klientów 
z Tarnowa i okolic powitała Mrówka, 
czyli nowocześnie zorganizowany sklep 
o powierzchni 1 100 m2. Dlaczego po-
stawienie Mrówki w Tarnowie było tak 
ważne w strategii Sufigsu? – To nowa 
jakość w handlu na tarnowskim ryn-
ku – przekonują Artur i Piotr. Mamy 
„dwa w jednym”. Bo Mrówka sąsiaduje 
pod tym samym dachem z ekspozycją 
hurtowni Sufigsu (zajmującą 200 m2) 
oraz z liczącym 1 400 m2 magazy-
nem, dysponującym częścią sklepo-
wą, nastawioną na obsługę przede 
wszystkim wykonawców budowlanych 
i inwestorów, m.in. budujących domy 
z PSB. Cały obiekt – jedyny w Tarnowie 
łączący w takim zakresie hurt i detal  
– dopełnia 10 tys. m2 placu składowego 
i parking przed Mrówką o powierzchni 
2 tys. m2. 
W kwietniu 2007 r. sklep Mrówka  
Sufigsu powiększył się o kolejne 1 000 m2 
za sprawą nowego działu „Ogród”, 
w którym oferowany jest szeroki asorty-
ment mebli i akcesoriów ogrodowych.

Rok	2006	–	jest	Mrówka

Festyny	Sufigsu	przyciągają	tłumy	gości

Czesław	(pierwszy	od	prawej,	z	dyplomem)	
i	Artur	Olchawa	wyróżnieni	tytułem	

Polski Kupiec Roku 2004
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Wiktor	jest	firmą	nietypową.	
Obok	wykonawstwa	na	rzecz	

inwestorów,	działa	w	produkcji,	
na niwie handlowej (hurt i detal) 

oraz	zajmuje	się	deweloperką.	

Firma-orkiestra
Zanim Piotr Machalewski i Witold Świt-
kowski zostali wspólnikami, znali się 
z pracy w PBRol-u w Radomsku. Ze skró-
tem przed nazwiskami - mgr inż. - po-
znawali budowlane realia w przedsię-
biorstwie uspołecznionym, by w końcu 
wybrać prywatną drogę w zawodzie. 
W 1988 r. założyli własne firmy, ale 
pierwsze poważniejsze zadanie podję-
li wspólnie. Może dlatego, że budowa 
szkoły w Jedlnie była inwestycją zbyt 
dużą dla jednego. Rok budowali szkołę 
wprawdzie razem, jednak każdy na wła-
sny rachunek. Wreszcie uznali, że skoro 
los tak chce, połączą siły. W 1989 r.  
powstała firma PBU Wiktor.

Pierwsze miesiące były trudne. Ale be-
toniarki - kupiona na kredyt przez Ma-
chalewskiego i druga, wypożyczona 
przez Świtkowskiego - kręciły się niemal 
bez przerwy. Wreszcie stać ich było na 
kupno, za wspólnie zarobione pienią-
dze, używanego stara.
Ot, historia... Dziś flota pojazdów Wik-
tora liczy 40 samochodów ciężarowych 
i osobowych plus sprzęt budowlany 
- dźwigi, koparki, ładowarki. Wiktor za-
trudnia 220 pracowników. Firma ma 
kilka dużych działów. Przyjmując, że 
każdy dział jest instrumentem w biz-
nesie, Wiktor jawi się jako mała dobrze 
zgrana orkiestra... Ale tak jest dopiero 
od kilku lat.

Zrób to sam - będzie taniej
W latach 90. w firmie dominowało wy-
konawstwo i podwykonawstwo. Ana-
lizując wyniki, wspólnicy zauważyli, że 
bardzo drogo kosztuje ich wykorzysty-
wana na budowach stolarka otworowa. 
Wiktor budował i remontował coraz 
więcej, zapotrzebowanie na okna szło 
w sumie w tysiące. Machalewski i Świt-
kowski postanowili podjąć produkcję 
stolarki okiennej do instalowania w re-
alizowanych przez Wiktora obiektach. 
W 1998 r. powstał zakład produkcji 
pomocniczej wytwarzający okna z pcv, 
potem także z aluminium, a z czasem 
całe konstrukcje fasadowe. Dziś połowę 

tego co wytworzy 20-osobowy dział, zu-
żywa firma na swoich budowach, drugą 
połowę sprzedaje pod marką Wiktor in-
nym wykonawcom, czy inwestorom.
W 2005 r. powstał w Wiktorze kolejny 
samodzielny dział produkcyjny, wytwa-
rzający prefabrykaty zbrojeniowe, de-
tale ślusarskie i konstrukcje stalowe na 
potrzeby własne firmy. Dziś w zakładzie 
tym pracuje 30 osób.

W 2005 r. Wiktor podjął też produkcję 
dużych fasad, np. 3 tys. m2 budynku szpi-
tala w Radomsku, rok później 1 tys. m2 
budynku Sądu Rejonowego w Radom-
sku, a w grudniu 2007 r. otrzymał certy-
fikat na konstrukcje dymoszczelne syste-
mu Yawal.
Właściciele Wiktora oceniają, że chcąc 
skutecznie konkurować na rynku, firma 

Bloki TBS w Radomsku 

Otwarcie	Mrówki	Wiktora.	Od	lewej	mrówka	Ola,	ksiądz	proboszcz	Maciej	Klekowski,	Witold	Świtkowski	-	
współwłaściciel	firmy	Wiktor,	mrówka	Ala,	Piotr	Machalewski	-	współwłaściciel	firmy	Wiktor	

Fasada	Sądu	Rejonowego	w	Radomsku

Schody 
WIKTORA
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wykonawcza musi tworzyć działy pro-
dukcji pomocniczej. Z takim zapleczem 
łatwiej wygrywa się przetargi.

Wykonawstwo ciągnie  
handel
W 2000 r., po przystąpieniu Wiktora do 
PSB, podobne do opisanych wyżej re-
lacje zaczęły zachodzić między pionem 
wykonawstwa i pionem handlowym. 
Dla hurtowni materiałów budowla-
nych, która właśnie w firmie ruszyła, 
pierwszymi klientami byli kierownicy 
budów Wiktora. Dariusz Włodara, dy-
rektor handlowy firmy, podkreśla, że 
wszystkie	materiały,	 które	wbudowuje	
Wiktor	w	 obiekty	wznoszone	 bądź	 re-
montowane,	 pochodzą	 z	magazynów	
pionu	sprzedaży	firmy.
Wykaz obiektów rekomendacyjnych 
Wiktora zawiera m.in. budynki: 11 hal 
sportowych; 7 szkół podstawowych 
i gimnazjów; 6 wielorodzinnych do-
mów mieszkalnych; 3 domów pomocy 
społecznej; szpitala, Komendy Policji, 
hotelu, banku, 2 obiektów przemysło-
wo-biurowych. Firma budowała i bu-
duje najczęściej w Radomsku i okolicy, 
ale też m.in. w Bydgoszczy, Warszawie, 
Częstochowie, Łasku, Tomaszowie Ma-
zowieckim, Dziwnowie, Zakopanem.
Ile cementu, materiałów ściennych, 
prętów zbrojeniowych, papy, dachów-
ki, styropianu, wełny mineralnej, okien 
i drzwi, zapraw, płytek ceramicznych, 
farby i setek tysięcy innych wyrobów 
dostarczono z magazynów Wiktora na 
place budów realizowanych przez fir-
mę? Włodara potwierdza, że 100%.

Centrum Budowlane  
Mrówka Wiktor
Pion handlowy firmy nie pracuje jed-
nak wyłącznie na potrzeby budów i re-
montów Wiktora. Oferta dla klientów 
indywidualnych, w tym uczestniczą-
cych w programie Buduj z PSB, oraz 
dla wykonawców, często współpracują-
cych z Wiktorem w ramach podwyko-
nawstwa, jest coraz szersza. Przy tym 
coraz większy udział w tej ofercie ma 
Mrówka.
Dariusz Włodara uważa, że uruchomie-
nie	Mrówki	stanowiło	przełom	w	dzia-

łalności	 handlowej	 firmy.	 Mrówka	
zdecydowanie	 umocniła	 też	 pozycję	
Wiktora	w	Radomsku.	Żadna	budowla-
na	firma	kupiecka	w	mieście,	liczącym	
55	 tys.	 mieszkańców,	 nie	 dysponuje	
tak	dużym	obiektem.
W 2002 r. Włodara przekonał właści-
cieli Wiktora do połączenia organi-
zacyjnie Mrówki i składu hurtowego 
firmy w jeden dział, ze wspólnymi ma-
gazynami. Tak powstało Centrum Bu-
dowlane Mrówka Wiktor. Co to dało? 
- Lepsze	 wykorzystanie	 kadry	 pracow-
niczej.	 Zdecydowaną	 poprawę	 rotacji	
stanów	 magazynowych.	 Zwiększenie	
sprzedaży.	 Poprawę	 marży	 hurtowej.	
Polepszenie	płynności	finansowej.	Lep-
sze	wykorzystanie	środków	transportu.	
W	rezultacie	-	zwiększenie	rentowności	
działu	handlu.

Kapitał zaufania
Z czego wynika silna pozycja Wiktora 
na lokalnym rynku? - pytam właścicie-
li firmy. Początkowo nie godzą się na 
takie stawianie sprawy. - Mówienie 
o silnej pozycji to przesada – twierdzą. 
Ale w miarę rozwoju dyskusji zaczynają 
ustępować. No bo rzeczywiście -	firma	
jest	dobrze	 zorganizowana,	 trzy	głów-
ne	działy:	usługi	wykonawcze,	produk-
cja	 i	 handel	mają	 pełny	 rozrachunek,	
a	 przy	 tym	 ich	 praca	 efektywnie	 się	
ze	sobą	zazębia.	 - Bezcenny jest kapi-
tał	zaufania	u	klientów	i	pracowników	
firmy	– mówi Świtkowski. Trzeba	na	to	
ciężko,	 uczciwie	 pracować,	 ale	 potem	
procentuje. -	Pniemy	się	w	górę	jak	po	
schodach – dodaje Machalewski. Raz 
wolniej,	 raz	 szybciej,	 ale	 nie	 po	 kilka	
stopni	naraz.	Osiąganie	celów	trwa	dłu-
żej,	ale	nie	grozi	gwałtowny	upadek.
Trzeba długich lat obecności na rynku, 
żeby taki kapitał zaufania zdobyć.

Dom jednorodzinny pod Radomskiem 
realizowany w ramach programu Buduj z PSB 

W 2007 r. przychody firmy Wik-
tor wyniosły ok. 40 mln zł. Udział 
w sprzedaży pionu handlowego 
firmy wyrobów kupionych za 
pośrednictwem centrali PSB się-
gnął niemal 75%.

Tłok	w	Mrówce	w	dniu	otwarcia	
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Grupie	Polskie	Składy	Budow-
lane	S.A.	udała	się	rzecz	nie-
bywała	–	w	krótkim	czasie,	

zupełnie	od	podstaw,	jej	założyciele	
stworzyli	silne	przedsiębiorstwo,	
oparte na polskim kapitale i polskich 
podmiotach gospodarczych. W ten 
sposób	powstała	nowa	wartość	na	
rynku	artykułów	budowlanych	–	ro-
dzima	duża	sieć	handlowa,	będąca	
solidnym i wiarygodnym partnerem, 

z	powodzeniem	konkurująca	z	zagranicznymi	sieciami	supermar-
ketów.	Z	większością	firm,		wchodzących		w		skład		Grupy,		znamy	
się	od	lat	i	wiemy	doskonale,	że	ich	właściciele	ciężko	i,	jak	na	PSB	
przystało,	mrówczo	pracowali	na	swój	sukces.	Dlatego	ucieszyli-
śmy	się,	gdy	połączyli	siły,	bo	duży	zawsze	może	więcej.

Kibicujemy	Polskim	Składom	Budowlanym	od	samego	
początku.	To	kibicowanie	przerodziło	się	zresztą	szybko	w	re-
gularną	współpracę,	dzięki	której	PSB	jest	w	gronie	naszych	

największych	odbiorców.	Dziesięć	lat	to	wystarczająco	długi	okres,	
aby	stwierdzić,	że	pomysł	powołania	grupy	zakupowo-sprzedażo-
wej	sprawdził	się	w	stu	procentach.	PSB	to	grupa	nastawiona	na	
długoterminową	współpracę,	posiadająca	zbliżony	do	naszego	
system	wartości	oraz	kulturę	prowadzenia	interesów,	otwarta	
i szczera we wzajemnych relacjach. 

Siłą	Grupy	PSB	jest	to,	że	zarówno	właściciele,	jak	i	pra-
cownicy	firm	w	niej	zrzeszonych	to	profesjonaliści.	Znają	
się	na	sprzedaży	materiałów	budowlanych,	a	to	oznacza	

znacznie	więcej	niż	obsługę	kas	fiskalnych	i	umiejętność	odczy-
tywania	kodów	kreskowych.	Tego	rodzaju	sprzedawcy	muszą	być	
w	pewnej	mierze	doradcami	technicznymi.	Ludzie	z	PSB	spełniają	
te	oczekiwania:	klient	otrzyma	od	nich	fachową	i	obiektywną	
poradę.	Właśnie	takiego	kontaktu	szuka	się,	kupując	materiały	do	
własnego	domu.

Dobrze	więc,	że	Grupa	PSB	istnieje	i	działa.	Z	okazji	urodzin	
życzę	Szanownemu	Jubilatowi	dalszych	świetnych	lat	
i	mocnej	pozycji	na	rynku,	bez	względu	na	jego	wahania.	

Niech	przez	kolejne	dekady	wszystko	Wam	się	dobrze	klei!

Poprosiliśmy o odpowiedź na następu-
jące, ujęte ramowo pytania:

* Czy handel wyrobami Waszej bran-
ży odznacza się jakąś specyfiką? Jeśli 
tak, to jaką?

* Jakie zmiany należy uznać za naj-
ważniejsze w ciągu ostatnich 10 lat 
w handlu wyrobami budowlanymi 
oferowanymi przez Waszą branżę? 
Czy na to, że obraz rynku zmienił 
się wpłynęło powstanie i działalność 
PSB? Jeśli tak, jak zmieniał się rynek 
dzięki PSB?

* Przykłady najbardziej efektywnej 
współpracy z PSB? Oczekiwania 
branży wobec PSB? Co branża mo-
głaby zrobić wspólnie z PSB dla po-
lepszenia sytuacji na rynku?

* Perspektywy branży: 
-  wzrost czy spadek zapotrzebowa-

nia na oferowane przez branżę 
wyroby?

-  kierunki rozwoju?
-  narastanie czy zanikanie konku-

rencji?
-  jaka będzie Wasza branża za 10 

lat?

Nie oczekując na wyczerpujące potrak-
towanie kryjących się za pytaniami za-
gadnień – Album jest wydawnictwem 
okazjonalnym - otrzymaliśmy ciekawy 
przekrojowy ogląd sytuacji gospodar-
czej w Polsce, zwłaszcza z perspekty-
wy rynku budowlanego. Oczywiście 
z wdzięcznością przyjmujemy ciepłe 
słowa kierowane do PSB.

Pozwoliliśmy sobie przydzielić produ-
centów do branż w następującym ze-
stawieniu:
Atlas, Kreisel, Selena – chemia bu-
dowlana
Rockwool, Termo Organika, Ursa – 
izolacje termiczne
CRH, Xella – materiały ścienne
Knauf, Lafarge Gips – sucha zabudo-
wa
IBF, Onduline, Pruszyński – dachy
Icopal – izolacje wodochronne
Fakro, Pol-Skone – stolarka otworo-
wa
Kronopol – wyroby drewnopochodne
Trzuskawica – wapno
Koelner – narzędzia
Hörmann – bramy
AMF – sufity podwieszane

Rynek w przekroju branżowym

Roman Rojek, wspólnik Grupy Atlas

Życzliwie i rzeczowo – tak odnoszą się do PSB wypowiadający się w Albumie prezesi i dyrektorzy kie-
rujący wielkimi i największymi firmami produkującymi w Polsce materiały budowlane. Reprezentują 
siebie, ale też zapewne kilkuset dostawców Grupy, zwłaszcza tych, którzy oferują wyroby i systemy  
w 12 wymienianych niżej branżach produkcyjnych. 
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Handel	chemią	budowlaną	
w ostatnich latach coraz 
bardziej	przypomina	sprzedaż	

surowca	na	budowę.	Klient	ostateczny	
nie jest szczególnie zainteresowany, 
czym	są	„spajane	i	łączone”	materiały	
budowlane	i	wykończeniowe.	Jest	to	
domena	firm	wykonawczych	i	fachow-
ców,	którzy	realizują	prace	budowlane.	
Dla	nich	jest	istotna	cena,	dostępność,	
logistyka, serwis oraz gwarancja 

jakości.	Tak	więc	handel	produktami	chemii	budowlanej	opiera	
się	przede	wszystkim	na	współpracy	z	dystrybutorami,	oni	wiedzą,	
kogo	i	jak	obsługiwać	na	regionalnym	rynku.	Poprzez	dystrybutora	
dociera	się	z	informacją,	ofertą,	szkoleniami	i	promocjami	–	jest	to	
pewna	forma	symbiozy	i	od	niej	zależy	efektywność	sprzedaży.
Duża	konkurencyjność	w	branży	sprzyja	rywalizacji	także	na	pozio-
mie	jakościowym,	a	stosowanie	produktów	przez	klienta	jest	coraz	
bardziej	profesjonalne.	

Znaczący	wpływ	na	kształtowanie	rynku	budowlanego	miała	
oczywiście	koncentracja	drobnych	hurtowni	budowlanych	
w	grupy	sieciowe.	Dawało	to	producentom	bezpieczeństwo	

i	stabilność	współpracy	oraz	gwarancję	rzetelności,	natomiast	
małym	firmom	–	szanse	i	możliwości	rozwojowe	w	grupie.	Jednak	

spośród	różnych	takich	sieci	tylko	PSB	osiągnęła	sukces,	dzięki	
konsekwentnej	polityce	marketingowej	kształtującej	markę	oraz	
rygorystycznemu	zarządzaniu	finansami	i	rozwojem	grupy.	
Dzięki	Grupie	PSB	podniesione	zostały	standardy	obsługi	rynku	
i	warunki	współpracy.	Stała	się	alternatywą	dla	sieci	DIY,	przede	
wszystkim	dla	potrzeb	ciężkiego	budownictwa.

Jakie	perspektywy	rysują	się	przed	branżą	chemii	budowla-
nej?	-	Przez	najbliższe	trzy	lata	będzie	przeżywała	dynamicz-
ny	wzrost,	później	nastąpi	recesja	na	systemy	dociepleń.	

Planowane	Mistrzostwa	Europy	w	Piłce	Nożnej	w	2012	r.	będą	
dalej	podtrzymywały	koniunkturę	w	budownictwie.	Jednak	po	
tym	okresie	rynek	gwałtownie	zmaleje	i	ograniczy	się	do	inwe-
stycji remontowych i modernizacyjnych. W tej sytuacji motorem 
rozwoju	będzie	specjalizacja	i	nowe	technologie	oparte	na	innych	
spoiwach	niż	cement	i	gips.	Rynek	się	skrystalizuje	i	ograniczy	się	
liczba	dystrybutorów	i	producentów.	Stanie	się	tak	w	wyniku	ostrej	
konkurencji,	nastąpi	weryfikacja	firm,	te	które	nie	dostosują	się	do	
zmian,	zostaną	wchłonięte	przez	inne,	elastycznie	odpowiadające	
na wymogi rynku.
Natomiast	branża	jako	całość	będzie	podlegała	powolnej	stagna-
cji.	W	związku	z	wieloletnią	trwałością	produktów	będzie	coraz	
mniejsze	zapotrzebowanie	na	nie	w	klasycznym	budownictwie,	
jedynie	modernizacje	wnętrz	ze	względu	na	zmieniające	się	trendy	
w	modzie	będą	stwarzały	możliwość	rozwoju.

Grupa	PSB	jest	–	i	to	w	skali	świa-
towej - jednym z ciekawszych 
modeli	organizacji	biznesu.	

W	żadnym	z	50	krajów,	w	których	dzia-
ła	Selena,	nie	ma	stowarzyszenia,	które	
w	tak	efektywny	sposób	zapewniałoby	
realizację	interesów	wielu	niezależnych	
hurtowni	i	składów	budowlanych,	przy	
jednoczesnym partnerskim traktowa-
niu	obu	stron	działających	na	rynku,	
tj. zarówno dostawców, jak i klientów. 

Selena	jest	partnerem	biznesowym	i	dostawcą	do	podobnych	or-
ganizacji	w	Niemczech,	USA	czy	w	Brazylii,	jednakże	to	właśnie	PSB	
znalazło	metodę	na	długofalowe	budowanie	wartości	na	rynku.	

W	spółpracujemy	z	PSB	w	różnym	zakresie,	m.in.	uczestni-
cząc	w	targach	wewnętrznych	Grupy,	w	ogólnopolskich	
akcjach wizerunkowo-promocyjnych w prasie i telewizji 

oraz	poprzez	udział	w	licznych	programach,	np.	Buduj	z	PSB	czy	
Szkoła	Dobrego	Budowania	PSB.	Pomimo	tak	rozbudowanego	
systemu	wsparcia,	niezbędna	jest	dalsza	edukacja	-	głównie	ze	
względu	na	brak	wyspecjalizowanej	kadry	–	uświadamianie,	że	są	

nowe	produkty	i	technologie,	już	na	etapie	szkół	budowlanych	czy	
urzędów	pracy.	
Grupa	PSB	ze	względu	na	skalę	działania	oraz	silną	pozycję	na	
rynku	jest	także	w	stanie	pozytywnie	wpływać	na	doskonalenie	
regulacji prawnych. 

Rynek	produktów	budowlanych	cechuje	silna	konkuren-
cja	przy	jednoczesnym	istnieniu	bardzo	wysokich	barier	
wejścia.	Powoduje	to,	że	grono	topowych	konkurentów	

pozostaje	niemal	niezmienne.	Szanse	przetrwania	mają	tylko	te	
podmioty,	które	łączą	kompleksową	ofertę	produktową	z	odpo-
wiednimi	możliwościami	dystrybucyjnymi	oraz	wytwórczymi.	
Konkurencja	jest	stabilna	i	ciągle	się	umacnia.	

Jaka	będzie	nasza	branża	za	10	lat?	-	Z	uwagi	chociażby	na	
deficyt	mieszkań	na	polskim	rynku	z	pewnością	będzie	się	
rozwijać.	Prognozujemy,	iż	najsilniejsi	gracze	na	rynku	chemii	

budowlanej,	nadal	będą	próbowali	umacniać	się	albo	poprzez	
chęć	uzyskania	przewagi	konkurencyjnej	dzięki	produktowi,	albo	
ze	względu	na	elastyczność	oferty	i	szybką	reakcję	na	zmiany	
popytu	na	rynku	materiałów	budowlanych.	Trzecia	możliwość	to	
rozwijanie	sieci	dystrybucji.	Nie	spodziewamy	się	żadnych	niespo-
dzianek	w	postaci	załamania	się	rynku	lub	jego	regresu.

Szczepan Gawłowski, prezes zarządu firmy Kreisel

Krzysztof Domarecki, właściciel firmy Selena FM S.A.
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Przez	wiele	lat	w	branży	mate-
riałów	izolacyjnych	wyróżniki,	
jakimi	charakteryzują	się	

poszczególne rodzaje izolacji, nie 
były	odpowiednio	eksponowane.	
Dopiero	konsekwentne	działania	
największych	dostawców	dopro-
wadziły	do	tego,	że	marka	oraz	
właściwości	produktów	zaczynają	
odgrywać	istotną	rolę	przy	wyborze	
przez	klientów.	Wciąż	jednak	jeste-

śmy	w	tym	zakresie	na	początku	drogi.

Bardziej	zauważalne	zmiany	nastąpiły	w	handlu	wyrobami	
naszej	branży.	Ich	istotą	jest	rosnąca	profesjonalizacja	
i	specjalizacja	w	dystrybucji	materiałów	budowlanych.	

Firma,	która	chciałaby	działać	na	tym	rynku	w	taki	sam	sposób	jak	
10	lat	temu	skazana	byłaby	na	wegetację.	Branża	zebrała	w	tym	
czasie	mnóstwo	doświadczeń,	w	Polsce	pojawił	się	silny	kapitał	
zagraniczny,	sieci	DIY,	nastąpiła	konsolidacja	i	specjalizacja	rynku	
wykonawców.	Rola	PSB	w	procesie	tych	zmian	jest	bardzo	istotna.	
Grupa	stała	się	znaczącym	graczem	rynkowym,	skupiającym	wokół	
siebie	wiele	niezależnych	rodzinnych	firm,	które,	mając	oparcie	
w	działaniach	centrali	PSB,	mogą	skutecznie	konkurować.	Oceniam,	
że	najważniejszym	wkładem	PSB	w	rozwój	rynku	przez	ostatnie	

10	lat	jest	działalność	edukacyjna	Grupy,	przeszczepianie	na	polskie	
podwórko	wiedzy	i	doświadczeń	grup	zakupowych	z	innych	krajów.	
Niezwykle	istotną	rolę	odgrywa	też	kodeks	etyczny	Grupy.

Najbardziej	efektywnymi	działaniami	marketingowymi	Grupy	
są	projekty	typu	Buduj	z	PSB,	pozwalające	połączyć	nowo-
czesne	działania	promocyjne	z	dostępnością	produktu,	jaką	

gwarantuje	rozmiar	PSB.	Branża	izolacji	termicznych	oczekiwałaby	
jednak,	że	PSB	mocniej	zaangażuje	się	w	uświadamianie	klientom,	
że	energochłonność	wznoszonych	przez	nich	domów	ma	kluczowe	
znaczenie	dla	kosztów	eksploatacji	w	przyszłości.	Świadomość	ta	ro-
śnie,	ale	nadal	mamy	w	tym	zakresie	mnóstwo	pracy	do	wykonania.

Tym	bardziej	warto	się	w	to	angażować,	skoro	wiadomo,	że	
branża	izolacji	termicznych	stoi	w	obliczu	niezwykłej	szansy.	
Stwarzają	ją	nowe	regulacje	prawne	mające	służyć	energo-

oszczędności,	a	z	drugiej	strony	rosnące	koszty	energii	i	idąca	za	
tym	potrzeba	jej	oszczędzania.	Moim	zdaniem,	wzrost	zapotrzebo-
wania	na	izolacje	termiczne	będzie	przewyższał	ogólny	wzrost	rynku	
budowlanego	w	Polsce.	Branża	pozostanie	jedną	z	najbardziej	kon-
kurencyjnych,	gdzie	potrzeby	klientów	mogą	być	zaspokajane	przez	
wielu	producentów	i	z	użyciem	wielu	rodzajów	materiałów.	Nastąpi	
dalsza	specjalizacja	wykonawców,	dystrybutorów	i	producentów.	
Rynek	będzie	bardziej	skomplikowany	i	zróżnicowany	niż	dziś.	Kwe-
stie	akustyki	i	bezpieczeństwa	pożarowego	będą	co	najmniej	tak	
samo istotne jak izolacja cieplna.

T	ermo	Organika	współpracu-
je	z	Grupą	PSB	od	1998	r.,	
czyli praktycznie od momentu 

powstania	obu	firm.	Z	perspekty-
wy	dziesięciu	lat	widać	wyraźnie,	
że	kooperacja	z	PSB	z	pewnością	
przyczyniła	się	do	dynamicznego	
rozwoju	naszej	firmy.	Dzisiaj	Termo	
Organika	to	przecież	największy	
producent styropianu w Polsce, 
nadal	konsekwentnie	stawiający	na	
profesjonalnych	i	stabilnych	dystry-

butorów	swoich	produktów.	Jesteśmy	przekonani,	że	ta	współpraca	
miała	również	pozytywny	wpływ	na	rozwój	Grupy	PSB,	i	że	po	tych	
10	latach	obie	strony	mogą	z	satysfakcją	stwierdzić,	że	dokonały	
słusznego	wyboru.	

W	ostatnich	latach	rynek	materiałów	budowlanych	
w	Polsce	zmienił	się	bardzo.	Przede	wszystkim	-	jesteśmy	
teraz	częścią	Unii	Europejskiej,	przyjęliśmy	jej	standardy	

zarówno	co	do	jakości	produktów,	jak	i	reguł	rządzących	w	nowo-
czesnym	świecie	biznesu.	W	handlu	materiałami	budowlanymi	też	

wiele	się	zmieniło	od	końca	lat	90.	Duży,	pozytywny	wpływ	na	te	
zmiany	i	rozwój	z	pewnością	miała	działalność	Grupy	PSB.	Liczy	
się	tutaj	także	podniesienie	dzięki	PSB	standardów	obsługi,	jakości	
produktów,	współpracy	z	partnerami	handlowymi.

PSB	to	dzisiaj	znana	marka.	To	znak	firmowy	profesjonalnego	
kupca,	który	oferuje	dobre	i	markowe	produkty,	jednocześnie	
służąc	pomocą	i	doradztwem	w	procesie	inwestycyjnym.	Kup-

ca,	który	ma	wiedzę	i	narzędzia,	aby	współpracować	zarówno	z	klien-
tem	detalicznym,	jak	i	z	dużym	międzynarodowym	inwestorem.	

Patrząc	wstecz	na	naszą	branżę,	zobaczyć	można	przede	
wszystkim	dynamiczny	rozwój,	wzrost	rynku	i	świadomości	
klientów.	Dziś	inwestor	poszukuje	kompleksowych	rozwią-

zań,	szczególnie	w	zakresie	ochrony	cieplnej	budynków.	Dlatego	
Termo	Organika,	jako	firma	innowacyjna	zamierza	nadal	ulepszać	
i	powiększać	swoją	ofertę,	bazując	na	produktach	związanych	ze	
styropianem.	Zapotrzebowanie	na	te	produkty	rośnie	z	roku	na	rok.	
Wspólnie	z	Grupą	PSB	jesteśmy	w	stanie	sprostać	wzrastającym	
wymaganiom.	Naszym	wspólnym	zadaniem	będzie	także	promo-
wanie	i	propagowanie	budownictwa	energooszczędnego,	które	ma	
przed	sobą	ogromne	perspektywy	rozwoju	w	Polsce,	choć	jego	idea	
jest	wciąż	stosunkowo	mało	znana.

Andrzej Kielar, prezes zarządu firmy Rockwool

Dariusz Stachura, prezes zarządu firmy Termo Organika



Rynek w przekroju branżowym

143

Produkty	z	wełny	mineralnej,	
jak	również	z	polistyrenu	
ekstrudowanego	(XPS)	skie-

rowane	są	zwykle	do	specjalistów,	
firm	wykonawczych,	w	mniejszym	
stopniu	do	klienta	końcowego.

Ciągły	rozwój	i	konsolidację	
rynku	dystrybucji	materia-
łów	budowlanych	wiążemy,	

przede	wszystkim,	z	coraz	większymi	
wymaganiami	dotyczącymi	samych	

produktów	oraz	sposobu	ich	sprzedaży	–	chodzi	o	profesjonalny	
serwis,	doradztwo,	a	często	nawet	kompleksową	ofertę.	
Sieć	PSB	znacznie	przyczyniła	się	do	rozwoju	rynku	materiałów	
budowlanych	w	Polsce,	konsekwentnie	podnosząc	standardy	
i	wprowadzając	nowoczesne	formy	dystrybucji.	Konsolidacja	
rynku	pozwala	na	przemyślane	działania,	skierowane	do	wszyst-
kich	grup	odbiorców,	poczynając	od	klientów	indywidualnych,	
a	kończąc	na	wyspecjalizowanych	wykonawcach.	Zarazem	
ułatwia	współpracę	z	producentami,	od	których	również	oczekuje	
się	określonych,	zaplanowanych	wcześniej	działań	i	wyższego	
poziomu serwisu.

Do	przykładów	efektywnej	współpracy	z	Polskimi	Składami	
Budowlanymi	należą	szkolenia	dla	różnych	grup	odbior-
ców, wspólne akcje marketingowe, np. Buduj z PSB, w któ-

rej	URSA	aktywnie	uczestniczy	od	początku.	Dobrym	pomysłem	

są	również	Targi	Grupy	PSB,	gdzie	producenci	mają	możliwość	
bezpośredniego	kontaktu	z	udziałowcami	Grupy.
Oczekiwania	Ursy	wobec	PSB	związane	są	z	dalszym	rozwojem	
sieci	sprzedaży,	która	powinna	równomiernie	pokryć	teren	całego	
kraju.	Ze	względu	na	ogromny	potencjał	Grupy,	w	połączeniu	
z	siłą	największych	producentów	możliwe	byłoby	skuteczniejsze	
reprezentowanie	branży	wobec	najważniejszych	instytucji	i	władz.	

Jakie	perspektywy	rysują	się	przed	naszą	branżą?	-	Prze-
widujemy	stały	wzrost	popytu	na	wełnę	mineralną	i	XPS.	
Pozytywna	dynamika	będzie	związana	m.in.	z	wprowadze-

niem	nowego	prawa	budowlanego,	obejmującego	paszporty	
energetyczne	dla	budynków	oraz	ogólną	koniecznością	popra-
wienia	bilansu	energetycznego	naszego	kraju,	w	tym	zmniej-
szenia	udziału	energii	na	ogrzewanie	budynków.	Nie	można	też	
zapominać	o	wpływie	skutecznej	izolacji	cieplnej	na	środowisko	
naturalne	–	ograniczenie	emisji	CO

2
.

W	tej	sytuacji	rozwój	branży	będzie	często	następstwem	wpro-
wadzania	bardziej	zaawansowanych	technologicznie	produk-
tów,	o	wyższych	parametrach	termoizolacyjnych	i	akustycznych.

Branża	izolacji	termicznych	działa	obecnie	na	bardzo	kon-
kurencyjnym	rynku	i	możliwe	jest	pojawienie	się	nowych	
producentów	oraz	zwiększenie	potencjału	produkcyjnego.	

Jednak	w	perspektywie	10	lat	prawdopodobna	jest	konsolidacja	
rynku - kilku silnych graczy przejmie mniejszych producentów. 
W	tej	perspektywie	oferta	produktowa	branży	zostanie	też	
zapewne	poszerzona	o	inne	materiały	termoizolacyjne.

Piotr Maciak, dyrektor handlowy w firmie Ursa

Branża	ceramiki	budowlanej,	
podobnie	jak	wiele	innych	
branż,	w	znaczący	sposób	

zmieniła	się	przez	ostatnie	10	lat	-	
nastąpiła	jej	prywatyzacja	i	znaczna	
konsolidacja,	uległa	radykalnemu	
unowocześnieniu	i	profesjonalizacji.	
Duży	wpływ	na	rozwój	tej	branży	
miały	ogólne	zmiany	gospodarcze	
i	wzrost	zamożności	społeczeństwa	-	
inwestorzy	zaczęli	przywiązywać	dużą	

wagę	do	jakości	i	trwałości	używanych	materiałów.

Ogromną	rolę	w	dostarczaniu	rzetelnych	informacji	na	
temat	technologii	budowania,	promowaniu	dobrych	
jakościowo	i	trwałych	materiałów	oraz	fachowym	

doradztwie	inwestorom	indywidualnym	pełnią	w	Polsce	składy	
materiałów	budowlanych,	ponieważ	to	ich	pracownicy	mają	
bezpośredni,	

	osobisty	kontakt	z	inwestorami.	Tego	profesjonalnego	przygo-
towania	do	pracy	z	klientem	bardzo	długo	i	bardzo	powszech-
nie	brakowało	na	rynku	polskim.	Uważam,	że	PSB	wyraźnie	
zmienia	ten	obraz	polskiego	handlu	materiałami	budowlanymi,	
między	innymi	poprzez	swoje	działania	szkoleniowo-informa-
cyjne	wśród	akcjonariuszy	Grupy,	promowanie	silnej	marki	
gwarantującej	odpowiednią	jakość	obsługi	i	wspieranie	tą	
marką	swoich	kupców.

Niezwykle pomocny z punktu widzenia CRH Klinkier jest 
również	sposób	współpracy	z	PSB,	t.j.	nastawienie	na	
realizację	wspólnych	celów	-	fachowe	

	doradztwo	wspierające	ofertę	trwałych	produktów	co	sprzyja	
zmianie	stylu	i	jakości	budowania	w	Polsce.	Zarówno	CRH	
Klinkier	jak	i	PSB	zdają	sobie	sprawę,	że	praca	nad	tą	zmianą	
jest	długa,	ale	jeśli	zbudowana	na	solidnych	podstawach,	tj.	
produkcie,	którego	jakość	i	trwałość	bronią	się	same	oraz	na	dą-
żeniu	do	zapewnienia	inwestorowi	rzetelnej	i	fachowej	obsługi,	
to	z	pewnością	praca	ta	przyczyni	się	do	rozwoju	obu	firm.

Joanna Stelmasiak, dyrektor generalny w firmie CRH Klinkier
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Knauf sp. z o.o. producent 
nowoczesnych systemów 
suchej	zabudowy	na	bazie	

płyt	gipsowo-kartonowych,	włókno-
wych i cementowych oraz tynków 
i	zapraw	tynkarskich	na	bazie	gipsu	
dostarcza	swoje	wyroby	do	Polskich	
Składów	Budowlanych	od	czasu	ich	
powstania.	Dziesięć	lat	temu	byliśmy	
obecni	na	polskim	rynku	zaledwie	
cztery	lata	dłużej	i	z	zaciekawieniem,	

a	potem	z	coraz	większym	uznaniem	obserwowaliśmy,	jak	pod	
wspólnym	logotypem	powstaje	w	Polsce	i	coraz	prężniej	rozwi-
ja	się	profesjonalna	sieć	składów	budowlanych,	obejmujących	
swoim	zasięgiem	coraz	to	nowe	regiony	kraju.	Na	szczególny	
szacunek	zasługiwało	zaangażowanie	w	to	innowacyjne	
przedsięwzięcie	polskiego	kapitału	oraz	wspólny	wysiłek	akcjo-
nariuszy	w	budowaniu	rynkowej	pozycji	PSB,	zwłaszcza	wobec	
silnej	konkurencji	sieci	marketów	budowlanych.	Dziś	PSB	zaj-
muje	wysokie	miejsce	w	polskim	handlu	i	cieszy	się	zaufaniem	
całej	rzeszy	inwestorów	oraz	partnerów	handlowych.	

Wstąpienie	Polski	do	Unii	Europejskiej	w	2004	r.	
otworzyło	przed	polskim	budownictwem	nowe	
szanse	rozwoju.	Wydaje	się,	że	przez	najbliższe	lata	

rynek	materiałów	budowlanych	może	być	spokojny	o	swoją	
przyszłość.	Świat	jednak	nie	stoi	w	miejscu.	Przede	wszystkim	

rosną	oczekiwania	inwestorów,	a	wraz	z	nimi	wymagania	
co	do	jakości	oferowanych	materiałów.	Już	teraz	obserwuje-
my	coraz	większe	zapotrzebowanie	na	materiały	przyjazne	
otoczeniu	człowieka:	ekologiczne,	energooszczędne,	zdrowe,	
bezpieczne	dla	użytkowników	obiektów	budowlanych.	Coraz	
większą	wagę	przywiązuje	się	do	nowoczesnych	lekkich	tech-
nologii	budowlanych,	które	pozwalają	skrócić	proces	inwesty-
cji	w	celu	jak	najszybszej	amortyzacji	poniesionych	nakładów	
i	jednocześnie	zachować	wszystkie	wymagania	użytkowe	
wznoszonych	budynków.	Obie	tendencje	będą	się	nasilać.	
Nie	może	więc	być	mowy	o	zaniku	konkurencji.	Przyszłość	
należeć	będzie	do	tych,	którzy	sprostają	oczekiwaniom	inwe-
storów,	definiując	je	jako	swój	długofalowy	cel	strategiczny.	
Ogromne	znaczenie,	zwłaszcza	w	latach	słabszej	koniunktury,	
będzie	mieć	dyscyplina	ekonomiczna	przedsiębiorstwa	oraz	
nieustanny,	wewnętrzny	rozwój	funkcjonowania	organiza-
cji	i	podnoszenie	kwalifikacji	pracowników.	W	przypadku	
organizacji	handlowej	oznacza	to	stałe	rozwijanie	praktycznej	
znajomości	technik	sprzedaży	oraz	gruntowną	wiedzę	na	
temat oferowanego asortymentu.

Grupa	PSB,	która	w	ciągu	ostatnich	10	lat	zbudowała	
swoją	mocną	pozycję	na	polskim	rynku	materiałów	
budowlanych,	jest	dobrze	przygotowana	do	podejmo-

wania	wyzwań,	które	przyniesie	następnych	10	lat.	Jestem	
przekonany,	że	i	wtedy	Knauf	pozostanie	jednym	z	czołowych	
jej dostawców. 

Jarosław Milewski, członek zarządu firmy Knauf sp. z o.o.

Materiały	ścienne	są	
jednym z pierwszych 
elementów	budowy	

domu.	Istnieją	różne	technolo-
gie	wznoszenia	ścian	budynku	
i decyzja, w jakiej technologii 
zostaną	one	wykonane,	wynika	
z	korzyści,	jakie	widzi	dla	siebie	
klient.	Możliwa	jest	optymalizacja	
tych	korzyści	dzięki	wykorzystaniu	
różnych	materiałów,	tak	jak	ma	

to miejsce w przypadku Systemu 20 cm z zastosowaniem 
bloczków	Ytong	i	Silka.	

W 	ostatnich	10	latach	widoczna	jest	wyraźna	ten-
dencja	do	konsolidacji	rynku	hurtowni	materiałów	
budowlanych.	Pojawili	się	zagraniczni	inwestorzy,	

swoje	oddziały	pootwierały	prężne	hurtownie	rodzime	oraz	po-

wstała	Grupa	PSB.	Pozwoliło	to	na	uporządkowanie	tego	rynku	
i	przyczyniło	się	do	poprawienia	jakości	obsługi	klientów.	

Dla	klienta	istotna	jest	możliwość	wybrania	odpowied-
niego	dla	siebie	materiału	oraz	ocena	korzyści	przy	jego	
zakupie.	Dlatego	też	ważna	jest	współpraca	na	linii	pro-

ducent-dystrybutor,	stosowne	szkolenia	personelu	w	punktach	
sprzedaży	służące	podniesieniu	jakości	obsługi	klienta.	

Przed	nami	lata	dobrej	koniunktury	w	budownictwie,	acz-
kolwiek	należy	spodziewać	się	okresu	pewnej	stagnacji	
w	związku	z	sytuacją	gospodarki	światowej.	Do	rozwoju	

branży	przyczyni	się	poprawa	sytuacji	gospodarstw	domowych	
oraz zmiany w zachowaniach konsumentów. Poszukiwane 
będą	nowe	rozwiązania	technologiczne,	gwarantujące	kupują-
cym	określone	korzyści.	Sama	branża	będzie	się	dalej	konso-
lidować,	co	ułatwi	postęp	technologiczny.	W	przyszłości	liczyć	
będą	się	tylko	te	firmy,	które	będą	w	stanie	sprostać	wysokim	
oczekiwaniom	świadomych	klientów.	

Cezary Szeszuła, 
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w firmie Xella Polska sp. z o.o.
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Dziesięć	lat	temu	rozpoczął	
się	proces	koncentracji	na	
rynku	budowlanym,	zarówno	

w segmencie producentów, jak i dys-
trybutorów.	Powstanie	Grupy	PSB	
w	znacznej	mierze	przyczyniło	się	do	
profesjonalizacji	systemów	dystrybu-
cji,	obsługi	klienta	oraz	zwiększenia	
gwarancji	płatności	na	polskim	rynku.	
Dużym	sukcesem	Grupy	było	opraco-
wanie	założeń	i	wdrożenie	programu	

Buduj	z	PSB,	umożliwiającego	indywidualnym	inwestorom	
uzyskanie	fachowej	pomocy	przy	budowie	domu.	Pomogło	to	
w	wypromowaniu	systemów	suchej	zabudowy	wśród	akcjona-
riuszy	PSB	i	współpracujących	z	nimi	wykonawców.	
Doskonałym	pomysłem	okazały	się	coroczne	targi	branżowe,	
organizowane	przez	Grupę	dla	akcjonariuszy	PSB	-	oprócz	zwięk-
szenia	sprzedaży	produktów	Lafarge	Gips	umożliwiły	uczestni-

kom	tego	niezwykłego	wydarzenia	w	polskim	handlu,	skorzysta-
nie	z	licznych	promocji	sprzedaży	oraz	konkursów.

Specyfika	naszej	branży	sprawia,	że	sprzedaż	jest	
w	głównej	mierze	uzależniona	od	koniunktury	na	rynku.	
W	ostatnich	latach,	wraz	ze	wzrostem	dużych	inwestycji,	

odnotowaliśmy	znaczną	dynamikę	wzrostu	sprzedaży	roz-
wiązań	systemowych.	Ta	tendencja	z	pewnością	utrzyma	się	
przez	najbliższe	kilkanaście	lat,	co	najmniej	z	dwóch	powodów	
–	mniejszego	zużycia	płyt	vs.	UE	oraz	rozwoju	branży,	związane-
go	z	dalszym	wzrostem	liczby	inwestycji.	Kulminacyjnym,	jeśli	
chodzi	o	zapotrzebowanie	na	systemy	suchej	zabudowy,	może	
okazać	się	przełom	lat	2011-2012,	w	których	finalizowane	będą	
projekty	związane	z	EURO	2012.	

Przewiduję,	że	kolejne	10	lat	przyniesie	wiele	nowych	
rozwiązań	zarówno	sprzedażowych	jak	i	produktowych.	
Lafarge	Gips	kładzie	duży	nacisk	na	wprowadzanie	inno-

wacyjnych	rozwiązań	i	technologii,	dlatego	też	najbliższe	lata	
mogą	przynieść	branży	wiele	niespodzianek.

Nasza	firma,	IBF	Polska	
sp.	z	o.o.	oferuje	wyroby	
z dwóch szerokich grup 

asortymentowych. Na terenie 
całego	kraju	sprzedajemy	systemy	
dachowe i kominowe. Kompletacja 
tych	wyrobów	przez	IBF	ułatwia	
składom	PSB	obsługę	klienta,	gdyż	
otrzymują	w	dostawach	kompletny	
zestaw	wyrobów	do	budowy	dachu	
i	komina,	bez	konieczności	poszu-

kiwania i kupowania elementów dodatkowych. Natomiast 
produkowana	przez	nas	kostka	brukowa	i	galanteria	betono-
wa sprzedawana jest w promieniu maksymalnie do 150 km 
od	fabryk	w	Bolesławcu	i	Toruniu.	Dodajmy,	że	są	to	produkty,	
na	które	w	najbliższym	czasie	będzie	duże	zapotrzebowanie	
ze	względu	na	planowane	inwestycje.

Powstanie	sieci	PSB	i	niekwestionowany	jej	udział	w	ryn-
ku	pomaga	nam	w	promocji	i	sprzedaży	naszych	wyro-
bów.	Oczekujemy	jednak	ciągle,	że	współpracę	z	nami	

podejmie	większość	udziałowców	Grupy.	Chcielibyśmy,	żeby	
zarząd	Grupy	PSB	zwiększył	nacisk	na	współpracę	udziałow-
ców	z	firmami	posiadającymi	umowę	z	PSB,	takimi	jak	IBF.
Oceniam,	że	Grupa	PSB,	stawiając	na	wysoki	poziom	obsługi	
klientów,	podniosła	wyżej	poprzeczkę	firmom	handlowym	
niezależnym,	zmuszając	je	do	poprawy	obsługi	klienta	

i prezentacji oferty. W skali ogólnokrajowej ma to pozytywny 
wpływ	na	wizerunek	i	jakość	handlu	materiałami	budowla-
nymi.

Efektywność	współpracy	na	rynkach	lokalnych	zależy	
oczywiście	przede	wszystkim	od	właściwych	relacji	mię-
dzy przedstawicielami handlowymi IBF a kupcami PSB. 

Tam	gdzie	mamy	dobre	relacje,	skala	współpracy	jest	szeroka,	
m.in.	wspólnie	organizujemy	szkolenia	w	firmach	kupców	
PSB	dla	wykonawców	budowlanych	oraz	prowadzimy	bardzo	
aktywne	doradztwo	dla	pracowników	składów	PSB	oraz	dla	
ich klientów.
Przykłady	współpracy	w	skali	ogólnokrajowej	również	są	bu-
dujące,	np.	wieloletnie	uczestnictwo	IBF	w	programie	Buduj	
z	PSB	i	udział	we	wszystkich	targach	PSB.

Jakie	są	perspektywy	naszej	branży?	Zarówno	produkcja	
dachówek,	kostek	brukowych	jak	i	kominów	intensyw-
nie	rośnie.	Zapotrzebowanie	na	produkty	oferowane	

m.in.	przez	IBF	także	w	przyszłości	będzie	z	roku	na	rok	coraz	
większe.	Obserwujemy	wyraźny	trend	dynamicznego	rozwoju	
budownictwa	jednorodzinnego,	który	jeszcze	długo	potrwa.	
Konkurencja	na	rynku	powoduje,	że	ostateczny	klient	ma	
duży	wybór	wśród	dobrych	jakościowo	towarów.	Jeśli	zaś	cho-
dzi	o	konkurencję,	to	zaobserwować	będzie	można	zjawisko	
łączenia	się	podmiotów	zarówno	w	kategorii	producentów	jak	
i	dystrybutorów.	

Tomasz Flis, dyrektor handlowy w firmie Lafarge Gips

Jerzy Pietrulewicz, dyrektor handlowy w firmie IBF Polska sp. z o.o.
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Produkty	naszej	firmy	skierowane	
są	głównie	do	klienta	indywidu-
alnego, co za tym idzie handel 

nimi	zmienia	się	zgodnie	z	rozwojem	
sieci	hurtowni	i	marketów	budowlanych.	
Handel pokryciami dachowymi cechuje 
naturalna	sezonowością,	choć	w	ciągu	
minionego	i	bieżącego	roku	pogoda	
wyjątkowo	nam	sprzyjała	i	popyt	utrzy-
mywał	się	na	nienaturalnie	wysokim	
poziomie. 

Jedną	z	bardziej	widocznych	zmian,	jaką	zaobserwowaliśmy	
w	ciągu	ostatnich	10	lat,	jest	znaczna	polaryzacja	rynku	
materiałów	budowlanych.	Rozwój	sieci	marketów	budowlanych	

oferujących	produkty	głównie	klientom	detalicznym	w	znacznym	
stopniu	zmienił	strukturę	handlu	w	dużych	i	średnich	miastach.	
Doprowadziło	to	do	upadku	wielu	drobnych	firm	i	umocnienia	
pozycji	tych,	które	zdecydowały	się	na	pogłębienie	specjalizacji	lub	
połączenie	sił	do	„walki”	z	sieciami.	Powstanie	Grupy	PSB	jest	tego	
przykładem.	Naszym	zdaniem	jest	to	nie	tylko	pierwsza,	ale	chyba	
jedyna	licząca	się	na	rynku	organizacja	zrzeszająca	dystrybutorów	
materiałów	budowlanych.	Będąc	zdecydowanym	krajowym	liderem,	
PSB	wyznacza	trendy	rozwoju	i	znacząco	wpływa	na	poziom	cen	
oferowanych	na	rynku.	Niewątpliwie	Grupa	pokazała,	jak	w	profe-

sjonalny	sposób	organizować	sieć	hurtowni	i	handel	materiałami	
budowlanymi	i	jak	go	potem	rozwijać.	Grupa	jako	pierwsza	opra-
cowała	i	zaczęła	realizować	spójną	strategię	marketingową.	Do	tej	
pory	nie	było	struktury,	która	wprowadziłaby	tak	charakterystyczną	
wizualizację	punktów	handlowych,	wspartą	kampanią	reklamową.	
Trzeba	też	dostrzec	znaczną	rolę	Grupy	PSB	i	jej	akcjonariuszy	
w	propagowaniu	zasad	uczciwości	kupieckiej.

Do	ciekawszych	projektów,	w	których	braliśmy	udział,	zali-
czamy	program	Buduj	z	PSB.	W	krajobraz	polskiego	rynku	
materiałów	budowlanych	wkomponowała	się	również	sieć	

sklepów	PSB-Mrówka,	i	choć	to	przedsięwzięcie	nie	jest	pierwszą	
próbą	stawienia	czoła	ekspansji	zachodnich	firm,	chyba	jako	jedyne	
ma	szanse	powodzenia.	Tym	samym	wkrótce	handel	także	w	mniej-
szych	miejscowościach	powiatowych	ulegnie	zmianie.	

Efektywność	działań	PSB	potwierdza	regularny	wzrost	obrotów	
i	wzrost	nakładów	na	nowe	inwestycje	Grupy	oraz	ilość	nagród	
jakie	Grupa	co	roku	otrzymuje.	Z	kolei	miarą	efektywności	

działań	Onduline	jest	oczywiście	stały	wzrost	wzajemnych	obrotów.	
Mając	doświadczenie	we	współpracy	z	różnymi	odbiorcami,	w	tym	
z	sieciami	DIY,	możemy	jedynie	podkreślić	bezdyskusyjny	profesjo-
nalizm	i	doskonalą	organizację	Grupy.	W	tzw.	terenie	prowadzimy	
bezpośrednią	współpracę	z	akcjonariuszami	PSB,	a	na	szczeblu	
„centralnym” uczestniczymy w realizowaniu wspólnej strategii 
marketingowej. 

Romana Załucka, prezes zarządu firmy Onduline

Charakter	produkcji	pokryć	dacho-
wych i elewacyjnych powoduje, 
że	90%	zamówień	realizowanych	

jest pod konkretne zlecenie (indywi-
dualne wymiary arkuszy) - praktycznie 
nie	istnieje	sprzedaż	na	magazyn,	co	
podnosi	znacznie	poprzeczkę,	jeżeli	cho-
dzi	o	obsługę	i	realizację	zleceń.	Pewną	
specyfiką	jest	też	sezonowość	-	naj-
większa	sprzedaż	w	miesiącach	letnich,	
najmniejsza	zimą.	

W	ostatnich	latach	zmienił	się	w	naszej	branży	profil	obsłu-
giwanych	inwestycji,	coraz	większą	wagę	przywiązuje	się	
do	budownictwa	przemysłowego	i	usługowego	–	wielko-

kubaturowego.
Powstanie	PSB	przyspieszyło	procesy	konsolidacji	w	obszarze	handlu	
hurtowego	materiałami	budowlanymi	oraz	wpłynęło	na	polepsze-
nie	obsługi	klienta.	Wraz	z	PSB	pojawiła	się	także	alternatywa	dla	
zagranicznych sieci handlowych.

Patrząc	przez	pryzmat	interesów	Grupy	Pruszyński,	efektyw-
ność	współpracy	z	PSB	mierzymy	poszerzeniem	się	grona	
odbiorców	naszych	wyrobów	oraz	możliwością	zaistnienia	na	

nowych	rynkach.	Cykl	wspólnych	szkoleń	dla	kupców	PSB	pozwolił	

przybliżyć	naszą	ofertę	oraz	przedstawić	specyfikę	sprzedaży.	Zara-
zem	pojawiła	się	doskonała	okazja	do	pogłębienia	przez	uczestni-
ków	takich	zajęć	wiedzy	technicznej	z	zakresu	oferty	produktowej.

Współpraca	z	PSB	daje	producentom-dostawcom	duże	
bezpieczeństwo	finansowe.	
Niewątpliwie	wpływ	na	rozwój	współpracy	oraz	utrwale-

nie	wizerunku	wśród	akcjonariuszy-kupców	mają	coroczne	targi	PSB,	
będące	także	forum	wymiany	poglądów	i	spostrzeżeń	na	temat	
całej	branży	budowlanej	oraz	ułatwiające	prezentację	nowości	
w	ofercie	firmy.
Biorąc	to	wszystko	pod	uwagę,	jesteśmy	zainteresowani	dalszym	
rozszerzaniem sieci handlowej PSB oraz podnoszeniem w niej 
poziomu	obsługi.	Powinna	także	szybko	postępować	rozbudowa	
detalicznej	sieci	handlowej	PSB	Mrówka.	Ważnym	byłoby	wspieranie	
przez	PSB	oferty	polskich	producentów	materiałów	budowlanych.	

Perspektywy	naszej	branży	wiążą	się	przede	wszystkim	
z	przewidywanym	wzrostem	zapotrzebowania	na	wyroby	dla	
budownictwa	jednorodzinnego	oraz	ze	zwiększonymi	inwesty-

cjami	w	sektorze	przemysłowym	i	usługowym.	
Tendencją	w	ostatnim	czasie	jest	wzrost	konkurencji	i	konkurencyj-
ności	firm.	
W	tej	sytuacji	naturalnym	zjawiskiem	będzie	konsolidacja	branży,	
fuzje,	przejęcia	firm,	tak	w	Polsce	jak	i	zagranicą.

Krzysztof Pruszyński, prezes zarządu firmy Pruszyński
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Dziesięć	lat	od	powstania	Grupy	
PSB	to	również	10-lecie	współ-
pracy	biznesowej	PSB	–	Icopal,	

której	nie	przerwały	ani	na	chwilę	
większe	czy	mniejsze	kryzysy	w	bran-
ży	budowlanej.	Kiedy	tę	współpracę	
rozpoczynaliśmy	w	świadomości	wielu	
graczy	w	branży	materiałów	budow-
lanych	tkwiły	jeszcze	wspomnienia	
funkcjonowania rynku producenta. 
Potrzeba	było	naprawdę	ludzi	z	otwartą	

głową,	niekiedy	niemal	szalonych	wizjonerów,	którzy	przewidzieli,	
że	sytuacja	może	odwrócić	się	o	180	stopni.	Stało	się	to	tak	szybko,	
że	niejeden	na	ów	rozpędzający	się	pociąg	nie	zdążył,	zostając	
samotnie	na	swojej	malutkiej	stacyjce	–	zbyt	słaby,	by	walczyć	
z	rosnącą	konkurencją.	

T rzeba	było	przejść	błyskawiczną	szkołę	przeżycia	w	warun-
kach	drapieżnego	kapitalizmu,	który	dopiero	wówczas	nabie-
rał	szacunku	do	przeciwnika,	gdy	ten	pokazywał	mu	swoją	

siłę.	A	że	owa	siła	tkwiła	w	jedności,	powstanie	PSB	było	czymś	
naturalnym.	To,	że	Grupa	powstała	i	skupiła	wokół	siebie	solidnych	
graczy	rynkowych	jest	ogromnym	pozytywem	dla	polskiej	branży	
materiałów	budowlanych.	

W spółpraca	z	Grupą	PSB	to	bardzo	inspirujące	doświad-
czenie.	Wspólne	działania	marketingowe	–	program	Bu-
duj	z	PSB,	czy	wykorzystanie	billboard’ów	PSB	do	promo-

wania	naszych	produktów	-	to	spektakularne	przykłady	owocnych	
kontaktów.	Ale	są	przecież	również	szkolenia	dla	pracowników	sieci	
hurtowni	oraz	dla	ich	klientów,	są	doroczne	targi	PSB,	stwarzające	
okazję	biznesowych	spotkań	z	bardzo	szeroką	reprezentacją	rynku.	
Wierzymy	przy	tym,	że	współpraca	z	Grupą	pozwoli	nam	skutecz-
niej	walczyć	z	nieuczciwą	konkurencją	ze	strony	producentów	
materiałów	budowlanych,	których	jakość	nie	odpowiada	polskim	
i unijnym normom.

Icopal	wiąże	swój	rozwój	z	ciągłym	doskonaleniem	oferty	han-
dlowej.	Jest	ona	oparta	o	systemowe	rozwiązania	hydroizola-
cyjne.	Pojawiają	się	w	niej	również	nowe	grupy	asortymentowe.	

Dzięki	temu	mamy	nadzieję	być	atrakcyjnym	partnerem	handlo-
wym	i	wiarygodnym	dostawcą	Grupy	PSB	jeszcze	przez	długie	lata.

Co	do	przyszłości…	Historia	dała	nam	szansę,	której	nie	
warto	zmarnować.	Mamy	wspólnie	zbudować	infrastrukturę	
zupełnie	nowej	Polski	i	–	co	tu	ukrywać	–	możemy	dzięki	

temu	zarobić	konkretne	pieniądze.	Czy	zdążymy	zrobić	to	wszystko	
w	przeciągu	10	lat?	-	Na	pewno	jeszcze	coś	zostanie	dla	przyszłych	
pokoleń.	Jestem	więc	spokojny	o	koniunkturę	w	przemyśle	budowla-
nym	i	rozwój	branży	w	ciągu	najbliższej	dekady	i	kilku	następnych.

Firma Fakro sprzedaje swoje 
produkty	poprzez	sieć	partnerów	
handlowych.	Stanowią	oni	bardzo	

ważne	ogniwo	w	dotarciu	do	indywidu-
alnego klienta. Jednym z wieloletnich 
i strategicznych partnerów jest Grupa 
Polskie	Składy	Budowlane.	Współpraca	
ta	trwa	już	10	lat.	Obecnie	do	każdego	
okna sprzedawany jest przynajmniej 
jeden	element	wyposażenia	dodat-
kowego.	Mogą	to	być	rolety,	zasłony,	

żaluzje	wewnętrzne,	markizy,	rolety	zewnętrzne	czy	akcesoria	ste-
rowania	elektrycznego.	W	sprzedaży	dodatków,	które	stanowią	
poważny	udział	w	obrotach,	ogromną	rolę	odgrywają	obiekty	
handlowe	wyposażone	w	ekspozycje,	próbniki	i	dysponujące	wy-
kwalifikowanym	personelem.	Takie	obiekty,	działające	w	ramach	
szeroko	rozbudowanej	sieci	sprzedaży	Grupy	PSB,	mogą	z	sukce-
sem	oferować	i	okna,	i	wszystkie	akcesoria	marki	Fakro.

Szczególne	znaczenie	we	współpracy	z	PSB	mają	wspólne	
przedsięwzięcia	marketingowe.	Co	roku	Fakro	uczestni-
czy	w	programie	partnerskim	Buduj	z	PSB.	Jesteśmy	też	

partnerem w realizowanych przez PSB kampaniach telewizyjnych, 
prezentujących	najmocniejsze	marki	budowlane.	

Znając	ogromną	siłę	marketingową	Grupy	PSB	widzimy	pole	
do	wspólnych	działań	w	zakresie	podnoszenia	poziomu	
wiedzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych 

na	temat	nowych	technologii	budowlanych,	oferowanych	przez	
producentów,	głównie	w	dziedzinie	energooszczędnego	budow-
nictwa. 

Perspektywy	branży,	w	której	działa	Fakro,	wyznaczają	trendy	
w	architekturze	uwzględniające	zagospodarowanie	podda-
szy.	Bierzemy	też	pod	uwagę	coraz	większą	ilość	wydawa-

nych	pozwoleń	na	budowę,	co	pozwala	optymistycznie	prognozo-
wać	wzrost	zapotrzebowania	na	nasze	produkty.	
Tymczasem	kierunki	rozwoju	wyznacza	pojęcie	energooszczęd-
nego	oraz	inteligentnego	domu.	Z	myślą	o	ciepłych	domach,	
Fakro sukcesywnie wprowadza wiele innowacji (automatyczny 
nawiewnik,	superenergooszczędne	okno	dachowe)	oraz	nowych	
produktów	(kolektory	słoneczne)	do	swojej	oferty.	Wszechobecna	
automatyka	w	domu:	grzejniki,	wentylacja,	alarmy,	sterowanie	
oknami	dachowymi,	bramami	garażowymi	zostanie	zintegro-
wana	w	jeden	system.	Fakro	już	taki	rewolucyjny	system	Z-Wave	
–	bezprzewodowego	komunikowania	między	urządzeniami	
elektrycznymi	-	wprowadza	na	rynek.	Za	10	lat	można	się	spo-
dziewać,	że	inteligentne	i	energooszczędne	budownictwo	będzie	
standardem.

Włodzimierz Knap, dyrektor handlowy w firmie Icopal S.A.

Janusz Komurkiewicz, dyrektor marketingu w firmie Fakro
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Pol-Skone	współpracuje	z	siecią	
PSB	od	początku	jej	istnienia.	
Zaproponowany 10 lat temu 

przez	PSB	innowacyjny	pomysł	budowy	
sieci	sprzedaży,	oparty	na	centralizacji	
zakupów	i	działań	marketingowych,	ale	
przy	zachowaniu	niezależności	punk-
tów	sprzedaży,	zdobył	nasze	zaufanie,	
pomimo swojego pionierstwa. 
Dotychczasowa	współpraca	z	PSB	
zaowocowała	stałym	i	dynamicznym	

wzrostem	obrotów,	na	który	złożyła	się	nie	tylko	sprzedaż	dla	
klientów	indywidualnych,	ale	również	wspólna	realizacja	wielu	
obiektów	inwestycyjnych	jak	sądy,	szpitale,	czy	szkoły	wyższe.	
Także	podejmowane	z		PSB	akcje	marketingowe	istotnie	wspierały	
sprzedaż	naszych	produktów	i	prowadziły	do	umocnienia	znajo-
mości	marki	Pol-Skone	na	rynku.

Dużym	plusem	w	przypadku	PSB	jest	elastyczność	wielu	
kupców	Grupy,	żywo	reagujących	na	rynkowe	zmiany.	
Przykładem	-	odpowiedź	na	nowe	podejście	klientów	do	

zakupu	drzwi,	które	nadal	oddzielają	od	siebie	pomieszczenia,	
zarazem	jednak	stały	się	ważnym	elementem	wystroju	i	aran-

żacji	wnętrza.	W	tym	przypadku	istotne	jest	tworzenie	nowych	
kanałów	dystrybucji	(sieć	PSB-Mrówka),	jak	i	zmiany	w	dotych-
czasowych	punktach	sprzedaży.	Konieczność	zaprezentowania	
wzornictwa,	kolorystyki,	materiału	wykonania	wymagają	właści-
wej	ekspozycji	produktów.	Niemniej	ważny	jest	również	standard	
obsługi	oraz	indywidualne	podejście	do	klienta.	Pracownicy	punk-
tów	handlowych	sieci	PSB	wyróżniają	się	tutaj	dzięki	m.in.	wiedzy	
zdobytej	podczas	zajęć	w	Szkole	Dobrego	Budowania	PSB.

W	Polsce	konkurencja	na	rynku	stolarki	budowlanej	jest	
duża,	choć	mocno	rozproszona.	Liczni,	drobni	produ-
cenci	specjalizujący	się	w	wykonywaniu	stolarki	drew-

nianej	stopniowo	są	wypierani	z	rynku	przez	większe	podmioty,	
gdyż	produkcja	w	warsztatach	rzemieślniczych	charakteryzuje	
się	z	reguły	niższą	wydajnością	i	trudnościami	z	zachowaniem	
odpowiednich	standardów	jakościowych.
Inwestycje	Pol-Skone	polegają	na	rozbudowie	fabryk	i	unowocze-
śnianiu	technologii,	a	ich	celem	nadrzędnym	jest	podniesienie	
jakości	wytwarzanego	produktu.	Klienci	coraz	częściej	podejmują	
decyzje	o	zakupie	konkretnego	wyrobu,	konkretnej	marki,	naby-
wają	materiały	budowlane	w	konkretnych	miejscach,	bo	takie	
postępowanie	gwarantuje	trafny	wybór.	Współpraca	Pol-Skone	
z	PSB	pomaga	klientom	w	trafnych	wyborach.	

Jan Szulżyk, dyrektor naczelny w firmie Pol-Skone sp. z o.o.  

Moment	powołania	PSB	
trudno	było	wybrać	lepiej.	
Pod koniec lat 90. rynek 

materiałów	budowlanych	w	Polsce	
podlegał	gwałtownym	zmianom.	Po-
jawiało	się	sporo	nowych	podmiotów,	
równocześnie	wiele	z	rynku	znikało.	
Szybko	rozwijały	się	sieci	marketów	
budowlanych,	które	wprowadziły	nowe	
standardy	sprzedaży.	Agresywną	
politykę	prowadziły	firmy	z	kapitałem	

zagranicznym	zajmujące	się	dostawami	inwestycyjnymi.	Wszyst-
ko	to	uzmysłowiło	wielu	polskim	kupcom,	że	bez	konsolidacji	
przetrwanie	będzie	bardzo	trudne.	W	tych	warunkach	PSB	weszło	
na	rynek	z	konkretnym	programem	na	każdy	etap	handlowego	
biznesu	(zakupy,	dystrybucja,	sprzedaż,	wsparcie	marketingowe).	

Współpracę	z	PSB	podjęliśmy	zaraz	po	powstaniu	Grupy,	
odkrywając	możliwości	i	potencjał	należących	do	
niej	kupców.	W	krótkim	czasie	Grupa	PSB	wyrosła	na	

jednego	z	największych	w	kraju	dystrybutorów	oferowanej	przez	
Kronopol	płyty	OSB.	Kupcy	szybko	opanowali	reguły	sprzedaży,	
realizacja	dostaw	od	producenta	przebiegała	sprawnie.	Bardzo	

duży	wpływ	na	uzyskanie	obecnego	wysokiego	poziomu	sprzeda-
ży	miało	również	podjęcie	różnego	typu	działań	marketingowych,	
jak	szkolenia	produktowe,	wspólne	reklamy,	promocje,	akcje	bill-
boardowe,	udział	w	festynach	organizowanych	przez	kupców	PSB	
oraz	uczestnictwo	w	programie	Buduj	z	PSB,	artykuły	i	reklamy	
w	Głosie	PSB	i	na	stronie	internetowej	Grupy	pt.	Temat	Miesiąca.
Rynek	handlu	materiałami	budowlanymi	w	Polsce	jest	nadal	
bardzo	rozdrobniony.	Konsolidacja	podmiotów	na	nim	obecnych	
będzie	dalej	postępować,	gdyż	daje	większe	szanse	przetrwania	
w	obliczu	coraz	większej	konkurencji.	Jednocześnie	rynek	ten,	
według	naszych	przewidywań,	przez	najbliższe	10	lat	będzie	się	
dynamicznie	rozwijał.	

Polityka	sprzedaży	Kronopolu	ukierunkowana	jest	na	dys-
trybucję	produktów	w	dwóch	płaszczyznach.	Pierwsza	to	
sprzedaż	hurtowa	poprzez	sieć	dystrybucyjną	składającą	

się	z	mocnych	finansowo,	niezależnych	podmiotów	rozlokowa-
nych	na	terenie	całego	kraju.	Druga	płaszczyzna	to	bezpośrednia	
lub	pośrednia	współpraca	z	sieciami	marketów	budowlanych	
zajmujących	się	głównie	sprzedażą	detaliczną.	W	perspektywie,	
rolę	centrali	oraz	kupców	Grupy	PSB	widzimy	w	obydwu	płasz-
czyznach	dystrybucji	wszystkich	produktów	Kronopolu	branży	
budowlanej.

Maciej Karnicki, prezes zarządu firmy Kronopol
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Znacząca	część	produkcji	na-
szej	branży	trafia	do	sektorów	
niezwiązanych	bezpośrednio	

z	budownictwem,	jak	np.	hutnic-
two	żelaza,	przemysł	chemiczny,	
rolnictwo.	Jednak	to	budownictwo	
z	drogownictwem	generują	najwięk-
szy procent naszych przychodów. 
Handel wapnem hydratyzowanym 
Bielik	od	2006	r.	odbywa	się	poprzez	
sieć	34	przedstawicielstw	w	całej	

Polsce	oraz	dwie	grupy	sprzedażowo–zakupowe,	jedną	z	nich	
jest PSB.
Od	paru	lat	obserwujemy	stopniową	eliminację	z	rynku	podmio-
tów	słabych	finansowo.	Istotnym	zjawiskiem	jest	także	przejęcie	
znacznej	części	dystrybucji	materiałów	budowlanych	przez	
markety	budowlane.	Równolegle,	po	stronie	produkcji,	inwe-
stycje	zagranicznych	firm	w	Polsce	przyczyniły	się	do	poprawy	
produktów,	zwiększenia	zdolności	produkcyjnych	oraz	zmniejsze-
nia	uciążliwości	produkcji	wapienniczej	dla	środowiska	natural-
nego.	My	jesteśmy	częścią	koncernu	CRH,	jednego	z	czołowych	
producentów	materiałów	budowlanych	na	świecie.

Na	obraz	rynku	materiałów	budowlanych	w	Polsce	
zdecydowany	wpływ	miało	powstanie	i	działalność	
PSB.	Grupa	była	prekursorem	grup	zakupowo-sprzeda-

żowych.	Z	punktu	widzenia	producentów	materiałów	budowla-

nych	powstał	organizm	gospodarczy	o	znacznie	większej	pozycji	
rynkowej	niż	pojedyncze	hurtownie.	
PSB	robi	bardzo	dużo	dla	promocji	budownictwa	mieszkanio-
wego,	w	czasach,	gdy	wielu	Polaków,	zwłaszcza	młodych,	staje	
przed	wyborem:	własny	dom	czy	może	lepszy	samochód	lub	
atrakcyjny wyjazd.
Na	fali	sukcesu	PSB	zaczęły	powstawać	grupy	ogólnopolskie	
oraz	lokalne,	próbujące	powielić	taki	model	biznesu.

P rzykładem	najbardziej	efektywnego	współdziałania	ZPW	
Trzuskawica	S.A.	z	PSB	jest	współpraca	przy	sprzedaży	
wapna	hydratyzowanego	na	paletach	pod	wspólną	marką	

PSB	i	Bielik.	Liczymy	na	kontynuację	tej	owocnej	współpracy.
Co	branża	mogłaby	zrobić	wspólnie	z	PSB	dla	polepszenia	
sytuacji	na	rynku?	-	Powinniśmy	wspólnie	akcentować	aspekty	
zdrowotne i ekologiczne wapna, które zdecydowanie poprawia 
parametry	zapraw	i	tynków.	W	domach,	gdzie	są	tynki	wapien-
ne	mieszka	się	znacznie	przyjemniej	i	zdrowiej,	ponieważ	wapno	
m.in.	w	znacznym	stopniu	eliminuje	zagrzybienie	ścian.

Przewidujemy	stabilny	wzrost	popytu	na	nasze	wyroby.	
Nastąpi	on	w	warunkach	narastania	konkurencji,	zarówno	
bezpośrednio	na	płaszczyźnie	produktów,	jak	i	na	poziomie	

materiałów	ściennych,	w	których	wapno	jest	surowcem	(chodzi	
tutaj	o	beton	komórkowy	i	silikaty	wobec	ceramiki	czerwonej).	
A	za	10	lat?	–	Posiadając	wyjątkowo	dobre	złoża	oraz	przy	
zachowaniu	obecnego	tempa	modernizacji	naszego	przemysłu	
będziemy	najlepsi	w	Europie.

Polska gospodarka przez ostatnie 
lata	rozwijała	się	dynamicznie,	
a	wraz	z	nią	rósł	rynek	budow-

lany.	Umożliwiał	to	napływ	środków	
z	Unii	Europejskiej	i	nie	notowany	
dotąd	bardzo	duży	popyt	na	mieszka-
nia.	Za	popytem	nie	nadążała	jednak	
podaż,	o	czym	zdecydował	specyficz-
ny	dla	branży	czynnik	-	długie	terminy	
realizacji	inwestycji.	Przekładało	się	
to	w	znaczący	sposób	na	wzrost	cen	

–	z	jednej	strony	gotowych	inwestycji,	a	z	drugiej	materiałów	
budowlanych,	których	podaż	była	mniejsza	niż	potrzeby	zaku-
powe	klientów.	Zarazem	ta	sytuacja	sprzyjała	przyśpieszeniu	
w	budownictwie	jednorodzinnym,	którego	jednym	ze	źródeł	były	
drożejące	relatywnie	mieszkania.	

Jak	będzie	wyglądała	polska	gospodarka	i	rynek	budowlany	
w	najbliższej	przyszłości?	-	Tempo	wzrostu	gospodarczego	
w	2008	r.	i	w	następnych	latach	będzie	na	pewno	niższe	niż	

w ostatnich latach. Nie oznacza to recesji, ale raczej zwolnie-
nie	tempa	dynamicznego	wzrostu	PKB.	Branża	budowlana	też	
będzie	rozwijała	się	nieco	słabiej	niż	dotychczas.	Natomiast	na	
horyzont	średniookresowy	należy	patrzeć	raczej	optymistycznie.	
Ogromne	inwestycje	infrastrukturalne,	które	czekają	Polskę,	
zasilane	obficie	środkami	z	UE,	zdecydowanie	pomogą	podtrzy-
mać	wzrost	branży	budowlanej.	Również	niemalejący	popyt	na	
mieszkania,	przy	jednoczesnym,	wciąż	istniejącym	niedoborze	
nieruchomości,	pociągnie	rynek	budowlany	do	góry.	Przewidy-
wać	należy,	że	dobra	koniunktura	na	rynku	budowlanym	potrwa	
co najmniej do 2012 r.

Nasza	współpraca	z	PSB	trwa	nieprzerwanie	10	lat,	a	co-
roczny	udział	w	organizowanych	przez	Grupę	targach	
stał	się	już	tradycją.	To	właśnie	w	sklepach	i	składach	

PSB	miały	swoje	premiery	wszystkie	nowe	produkty	zakładów	
należących	do	Grupy	Koelner.	
Przez	te	lata	razem	wzrastaliśmy,	stając	się	liderami	swoich	ryn-
ków.	Z	okazji	10-lecia	życzymy	PSB	sukcesów	i	mamy	nadzieję	
na	dalszą	–	owocną	dla	obydwu	stron	–	współpracę.

Radosław Koelner, prezes zarządu firmy Koelner S.A.

Dominik Piskorski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu,
członek zarządu Trzuskawica S.A.



Grupa PSB - 10 lat partnerstwa

150

Z	Polskimi	Składami	Budowla-
nymi	owocnie	współpracujemy	
od	początku	funkcjonowania	

Grupy.	Uwzględniając	specyfikę	
sprzedaży	produktów	firmy	Hörmann,	
w	tym	ścisłe	kontakty	z	autoryzowa-
nymi	dealerami,	marketami	budow-
lanymi	oraz	realizację	kontraktów	
bezpośrednich,	doceniamy	PSB	szcze-
gólnie	za	otwartość	i	chęć	realizacji	
wspólnych projektów handlowych 

i marketingowych. 

Od	samego	początku	Grupa	PSB	była	godnym	zaufania	
partnerem	biznesowym.	Dynamiczny	rozwój	Grupy	pro-
centował	stałym	wzrostem	sprzedaży	produktów	firmy	

Hörmann	w	hurtowniach	PSB.	W	kontaktach	z	Grupą	bardzo	
sobie	cenimy	zachowanie	etyki	biznesowej,	świeże	spojrzenie	
na	problemy	rynku	oraz	świetną	organizację	pracy	całego	
przedsiębiorstwa.	Swoją	ugruntowaną	pozycję	w	całym	sektorze	
PSB	zawdzięcza	zdolności	dostosowywania	się	do	potrzeb	

rynku, wszechstronnemu doradztwu oraz pomocy w realizacji 
inwestycji.	Zostało	to	docenione	nie	tylko	przez	ekspertów	rynku	
budowlanego,	lecz	również	przez	stale	zwiększającą	się	rzeszę	
zadowolonych klientów i partnerów handlowych.

C iekawe	pomysły	marketingowe	sprawiły,	że	Polskie	Składy	
Budowlane	stały	się	jedną	z	wiodących	marek,	a	orga-
nizowane	przez	Grupę	wewnętrzne	targi	materiałów	bu-

dowlanych	oraz	liczne	projekty	promocyjne	pozwalają	również	
firmie	Hörmann	na	pełniejsze	zaprezentowanie	oferowanego	
asortymentu. 
Mając	na	uwadze	dynamiczny	rozwój	rynku	budowlanego	
w	Polsce,	mamy	nadzieję	na	stały	wzrost	sprzedaży	produktów	
naszej	firmy.	Hörmann,	będąc	wiodącym	producentem	bram,	
drzwi,	ościeżnic	i	napędów	musi	stale	brać	na	siebie	odpowie-
dzialność	za	sukcesywny	rozwój	oraz	wprowadzanie	innowa-
cyjnych	rozwiązań	w	zakresie	naszej	branży.	Dbałość	o	jakość	
i	funkcjonalność	produktów	sprawia,	że	zawsze	jesteśmy	o	krok	
przed	konkurencją.	Mamy	nadzieję,	iż	wraz	z	naszymi	partne-
rami	z	Polskich	Składów	Budowlanych	będziemy	w	przyszłości	
świętować	kolejne	wspólne	sukcesy.

Marcin Sobusiak, dyrektor sprzedaży w firmie Hörmann

Ostatnie	10	lat	przyniosło	wiele	
zmian	w	handlu	wyrobami	
budowlanymi	w	Polsce.	Na-

pływ	silnego	kapitału	zagranicznego	
spowodował	konsolidację	dystrybucji.	
Pojawiły	się	wyspecjalizowane	firmy	
handlowe,	zatrudniające	fachowy	
personel,	takie,	które	są	w	stanie	
sprostać	wymaganiom	ciągle	rozwija-
jącego	się	rynku.	W	ostatnich	latach	
zaznaczył	się	również	trend	nakiero-

wujący	produkcję	na	wyroby	wysokiej	jakości	i	zaawansowane	
technologicznie - w przypadku produktów AMF chodzi o syste-
my	sufitowe	o	określonej	funkcji,	jak	np.	ochrona	przeciwognio-
wa, akustyka, higiena. 
Równolegle	z	tymi	zmianami,	następowały	inne	przeobrażenia.	
Istotnym	wydarzeniem	było	zwłaszcza	powstanie	Grupy	PSB.	
Zrzeszając	wiele	niezależnych	małych	i	średnich	firm	handlują-
cych	materiałami	budowlanymi,	dzięki	nowoczesnemu	zarzą-
dzaniu	i	prowadzeniu	długofalowej,	konsekwentnej	polityki,	PSB	
stało	się	znaczącym	graczem	na	tym	rynku.

F irma	AMF	zajmuje	się	sprzedażą	wysokowartościowych	
ognioochronnych,	akustycznych	i	higienicznych	sufitów	
podwieszanych	oraz	kompletnych	systemów	sufitowych.	

Sprzedaż	tę	prowadzą	wyspecjalizowani	partnerzy,	korzystający	

z	wykształconego	i	przeszkolonego	personelu	oraz	z	wsparcia	
zespołu	doradców	technicznych	AMF.

Najbardziej	efektywne	przykłady	współpracy	AMF	z	PSB	
to wspólne szkolenia, seminaria dla akcjonariuszy PSB 
oraz	należący	już	do	tradycji	udział	w	targach	wewnętrz-

nych	Grupy.	Uczestniczymy	również	w	wielu	innych	akcjach	
marketingowych,	zainicjowanych	przez	Grupę,	jak	promocje	pro-
duktowe	czy	reklamy	zamieszczane	w	internecie	i	w	Głosie	PSB.
Z	punktu	widzenia	producenta	sufitów	podwieszanych	oczeki-
walibyśmy	położenia	jeszcze	większego	nacisku	na	propagowa-
nie	wyrobów	i	systemów	bardziej	zaawansowanych	technolo-
gicznie,	niestandardowych	–	nowatorskich	w	branży.	

Budownictwo	jest	sektorem,	który	odnotowuje	obecnie	
najbardziej	dynamiczny	wzrost.	Koniunktura	powinna	
utrzymać	się	w	kolejnych	latach,	dzięki	napływającym	do	

Polski	środkom	z	funduszy	unijnych	oraz	rozpoczętym	przygoto-
waniom	do	EURO	2012.	Oczekujemy,	że	nastąpi	dalszy	wzrost	
popytu	na	oferowane	przez	naszą	branżę	produkty.	W	przyszło-
ści	zwiększy	się	w	ofercie	udział	produktów	specjalnych,	zaawan-
sowanych	w	rozwiązaniach	technicznych,	odpowiadających	na	
wysokie wymagania rynku.
Konkurencja natomiast pozostanie na poziomie porównywal-
nym	z	obecną.	Ponadto	przewidujemy	dalszy	wzrost	specjaliza-
cji	w	branży,	jak	również	w	poszczególnych	grupach	asortymen-
towych.

Krzysztof Ciepły, firma AMF, kierownik sprzedaży w regionie:  
kraje nadbałtyckie, Polska, Białoruś
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Grupa PSB nie powstałaby bez woli 
i pomocy producentów materiałów 
budowlanych. W rozdziale Historia 
pisaliśmy, że pomoc takich firm jak 
Gyproc, Semin, AMF Thermatex, Chi-
cago Metallic, Feb, Knauf, Pfleiderer 
(obecnie Ursa) miała wyjątkowe zna-
czenie w okresie, gdy tworzyła się sieć 
składów PSB. Bez zapewnienia dostaw 
materiałowych i ich pomocy doradczej 
Grupa nie rozpoczęłaby działalności.

Z czasem, przekonanie rodzimych 
producentów o nieuniknionej trans-
formacji firm kupieckich szybko rosło. 
Producenci bacznie obserwowali roz-
wój naszej Grupy, a przede wszystkim 
analizowali kondycję samej spółki. To 
Grupa PSB SA odpowiada za płatno-
ści kupców-członków sieci za dostawy 
partnerów-producentów. 
Po kilku latach przekonanie wielu pro-
ducentów o zasadności bytu na krajo-

wym rynku takiej organizacji jak na-
sza Grupa i dobra ocena perspektyw 
jej rozwoju, skłoniło ich do zainwe-
stowania swoich kapitałów w rozwój 
PSB. Firmy te, niejednokrotnie naj-
więksi dostawcy naszej sieci, w jednej 
czwartej zasilają obecne aktywa Gru-
py PSB SA. 
Producenci materiałów budowlanych 
nabywali akcje Grupy w kilku eta-
pach. 

Akcjonariusze-producenci
W rozdziale poprzednim opinie o sytuacji w branżach mających szczególne znaczenie dla zaopatrzenia 
rynku przedstawili czołowi partnerzy PSB. Wielu z nich łączy z Grupą, obok partnerstwa handlowego, 
więź fundamentalna – są naszymi akcjonariuszami.
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Powiedzieli o PSB
Grupa PSB powstała bo była potrzeb-
na takim firmom jak nasze - taka oce-
na przebija z wypowiedzi kupców – ak-
cjonariuszy PSB, poproszonych o kilka 
zdań z okazji 10-lecia ICH Grupy. Jedni 

wiedzieli o tym w momencie przystą-
pienia do PSB, inni zorientowali się, 
że tak jest po jakimś czasie. Ale to już 
historia. Dziś wszyscy patrzą w przy-
szłość, okazują zaangażowanie. 

Zapraszamy do lektury wypowiedzi 
kupców PSB. Warto poznać nowe 
pomysły, śmiałe wizje, konkretne 
plany.

Przystępując	 do	 PSB	 w	 2000	 r.	
mieliśmy	 już	 dosyć	 mocną	
pozycję	 na	 handlowej	 mapie	

Poznania - ok. 1 500 m2 powierzchni 
handlowej w centrum miasta, w ofer-
cie	 parę	 tysięcy	 produktów	 do	 bu-
dowy	 lub	 remontu	domu	czy	miesz-
kania.	 Sieć	 zagranicznych	marketów	
budowlanych	 dopiero	 zaczynała	 się	
tworzyć,	 nie	 stanowiły	 one	 jeszcze	
wielkiego	zagrożenia,	tak,	że	nasz	ak-
ces	podyktowany	był,	trochę	intuicyj-

ną,	chęcią	bycia	akcjonariuszem	grupy	zakupowej,	co,	jak	nam	się	
wydawało,	mogło	się	przydać,	ale	bardziej	w	przyszłości.	

Dzisiaj,	z	perspektywy	8	lat,	mogę	szczerze	powiedzieć,	że	na-
sza	decyzja	była	bardzo	trafna.	Oprócz	wymiernych	finan-
sowo	plusów	bycia	członkiem	PSB,	 takich	 jak:	dobre	ceny	

na	towary,	które	trudno	byłoby	wynegocjować	samodzielnie,	unie-
zależnienia	się	od	limitów	zakupowych	u	producentów,	możliwości	
zakupów	tanich	produktów	marki	PSB,	dostępu	do	szerokiej	oferty	
handlowej	przygotowanej	 przez	pracowników	Grupy,	 jak	 również	
do	dostawców	usług	pomocnych	w	sprawnym	prowadzeniu	bizne-
su,	są	plusy,	które	trudno	wycenić,	ale	trudno	też	przecenić.	Nieraz	
zapominamy,	 że	 to	Grupa	wymusiła	na	swoich	członkach	szybką	
komputeryzację	czy,	że	dała	możliwość	korzystania	z	pierwszego,	
szerokiego	wachlarza	szkoleń	dla	akcjonariuszy	i	ich	pracowników.	
Osobiście	bardzo	sobie	cenię,	że	będąc	kupcem	PSB	mogłem	wielo-
krotnie	wymieniać	się	z	kolegami	akcjonariuszami	swoimi	doświad-
czeniami,	przemyśleniami	czy,	 czasem,	obawami.	Często	było	 to,	
i	 jest,	źródłem	inspiracji,	pomysłów	owocujących	lepszą	organiza-
cją,	zarządzaniem	firmą	na	każdym	poziomie	jej	działalności.	

Źródło	 siły	PSB	oddaje	 łacińskie	powiedzenie	Nec	Hercules	
conta	plures	(nawet	Herkules	nie	poradzi	przeciwko	większo-
ści).	Tutaj	chciałbym	złożyć	głęboki	ukłon	pomysłodawcom,	

którzy,	 z	 jednej	 strony,	mieli	 10	 lat	 temu	 świadomość,	w	 jakim	
kierunku	będzie	ewoluował	rynek	materiałów	budowlanych,	jakie	
zagrożenia	nas	czekają	i	jak	się	przed	nimi	bronić,	a	z	drugiej	stro-

ny	 potrafili,	 z	 żelazną	 konsekwencją,	 systematycznie	 rozszerzać	
Grupę,	budować	jej	pozytywny	wizerunek	na	zewnątrz,	zmieniać	
ją	z	„pospolitego	ruszenia”	firm	sprzedających	materiały	budow-
lane	w	sieć	składów	 i	marketów	prowadzonych	w	profesjonalny	
sposób,	oferujących	swoje	usługi	klientom,	coraz	częściej,	na	po-
ziomie	niczym	nie	odbiegającym	od	sieci	zagranicznych.

W	 jakim	 kierunku	Grupa	ma	 zmierzać?	 -	Oczywiście,	 że	
należy	stawiać	na	rozwój	Mrówek	i	na	budowę	sklepów	
specjalistycznych dla profesjonalistów. Akcjonariusze 

pracujący	 w	 starych	 obiektach	 powinni	 je	 modernizować,	 dzi-
siejszy	klient	chce	kupować	w	miarę	tanio,	ale	zwraca	też	mocno	
uwagę	na	to,	w	jakich	warunkach	kupuje.
Niezbędne	też	jest	ciągłe	poszerzanie	grona	akcjonariuszy,	w	celu	
zagęszczenia	mapy	składów	i	marketów	PSB.
Utrzymanie	 Grupy	 w	 jedności	 działania	 i	 wizerunku	 jest	 sprawą	
niesłychanie	 trudną	 i	 wymaga	 zdyscyplinowania,	 ba,	 wręcz	 pod-
porządkowania	sobie	akcjonariuszy	poprzez	sformalizowanie	pew-
nych	działań	i	relacji	między	poszczególnymi	ogniwami	organizacji,	
a	z	drugiej	strony	potrzebne	jest	utrzymanie	dobrych,	partnerskich,	
nawet	przyjacielskich	więzi	między	członkami	Grupy.

Uważam,	że	lepszemu	utożsamianiu	się	z	Grupą	i	rozumie-
niu	jej	celów,	mogłyby	służyć	organizowane	raz	do	roku	
spotkania	w	gronie	kilkunastu	akcjonariuszy	(tylko	właści-

cieli	firm)	i	kogoś	z	centrali	PSB.	Krótki	ciekawy	wykład,	dyskusja,	
potem	luźna	wymiana	myśli	na	dowolne	tematy	powinny	wzmac-
niać	poczucie	więzi	z	Grupą	i	przyjacielskich	kontaktów	między	jej	
członkami.	Liczne	spotkania,	imprezy	wspólne	dla	akcjonariuszy,	
ich	 rodzin	 i	pracowników	też	wzmacniają	poczucie	 jedności,	ale	
nie na poziomie decyzyjnym. 

Klienci	 licznie	odwiedzają	nasze	sklepy,	co	świadczy,	że	do-
ceniają	 naszą	 ofertę	 asortymentową	 i	 cenową,	 sposób	
i	warunki	obsługi,	a	część	tej	pozytywnej	oceny	wynika	z	ich	

świadomości,	że	jesteśmy	akcjonariuszem	PSB.	Polskie	Składy	Bu-
dowlane	 są	postrzegane	 także	przez	naszych	konkurentów	 jako	
duża,	mocna,	dobra	grupa	zakupowa.	
Jestem	przekonany,	że	PSB	rozwija	się	w	dobrym	kierunku,	dając	ak-
cjonariuszom	doskonałe	narzędzia,	pozwalające	nie	tylko	utrzymać	
się	na	trudnym	rynku,	ale	nawet	wzmocnić	swoją	pozycję.

Jerzy Byrt, współwłaściciel firmy Budom Market z Poznania
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Pod	 koniec	 lat	 90.	 zacząłem	
sobie	 uświadamiać,	 iż	 dalszy	
wzrost	 firmy	 -	 poprawa	 kon-

kurencyjności,	 dostęp	 do	 szerszej	
oferty produktowej oraz umocnienie 
relacji	 z	dostawcami	 i	odbiorcami	 -	
jest	możliwy	dzięki	udziałowi	w	du-
żej	 grupie	 zakupowej.	 Doszedłem	
do	wniosku,	że	doświadczenie	bran-
żowe	 i	 pomysły	 mogą	 nie	 wystar-
czyć,	 by	 zachować	właściwe	 tempo	

rozwoju	 Art-Budu	w	 gwałtownie	 zmieniających	 się	 realiach	 go-
spodarczych.	 Z	przynależnością	do	PSB	wiązały	 się	nadzieje	na	
uzyskanie lepszych cen u dostawców, szersza oferta produktowa, 
tworzenie wspólnych projektów marketingowych, szkolenia dla 
kadry kierowniczej i pracowników handlowych, usprawnienie or-
ganizacji	wewnątrz	firmy.

W iększość	 tych	 oczekiwań	 została	 zrealizowana.	W	 za-
sadzie	wszystko	uległo	poprawie.	Również	 integracja,	
szkolenia,	wspólne	akcje	reklamowe	zaczęły	przynosić	

skutek.	Słowem,	obecność	w	PSB	stworzyła	wiele	nowych	możli-
wości.	Pierwsza	korzyść	to	przeniesienie	kwestii	związanych	z	za-
kupami	i	negocjacji	cenowych	z	dostawcami	na	centralę.	Nie	tra-
cąc	czasu	nawet	na	jedno	spotkanie	od	razu	uzyskałem	dostęp	do	
produktów setek dostawców i to w najlepszych warunkach. 

Rzecz	 jasna,	 Grupa	może	 pracować	 jeszcze	 lepiej.	 Dobrze	 jest	
dostrzegać	 takie	 możliwości,	 bo	 wyznaczają	 nowe	 cele.	 Za	
pierwszoplanową	sprawę	uważam	poprawę	atrakcyjności	oferty	
handlowej	centrali	PSB,	a	to	jest	związane	z	niskimi	kosztami	jej	
funkcjonowania oraz skutecznymi negocjacjami z dostawcami. 
Kolejną	ważną	kwestią	jest	bliska	współpraca	na	poziomie	cen-
tralnym	 z	 największymi	wykonawcami	 i	 inwestorami	w	 Polsce,	
w	celu	obsługi	zaopatrzeniowej	dużych	budów	przez	sieć	składów	
PSB. 

Jakie	widzę	perspektywy	przed	PSB?	–	Będą	one	tym	lepsze,	im	
mocniejsza	będzie	pozycja	sieci	składów	PSB,	czyli	firm	akcjo-
nariuszy	w	całym	kraju.	Umacnianie	istniejących	składów,	bu-

dowa	sieci	sklepów	Mrówka,	opracowanie	i	wdrożenie	standardów	
zarządzania	składem	budowlanym,	to	droga,	dzięki	której	z	Grupą	
będą	liczyli	się	najwięksi	konkurenci	oraz	dostawcy	i	odbiorcy.
Oczywiście	już	teraz	PSB	ma	mocną	pozycję.	Składy	tworzące	Gru-
pę	są	zagrożeniem	dla	 lokalnej	konkurencji	 i	ważnym	przeciwni-
kiem	dla	największych.

W iele	korzyści	z	obecności	PSB	na	rynku	odnoszą	także	
klienci.	Grupa,	będąc	dużą	organizacją,	działa	i	global-
nie	 i	 jednocześnie	kameralnie.	Ogólnokrajowy	zasięg,	

centralne	akcje,	 duży	potencjał,	 szeroki	 asortyment,	 niskie	 ceny	
i	 jednocześnie	 elastyczność	 na	 szczeblu	 lokalnym,	 decyzyjność	
często	„od	ręki”,	bezpośrednia	obsługa,	osobiste	relacje	-	to	tylko	
część	korzyści	dla	klienta.

Jan Lachowski, właściciel firmy Art-Bud z Bydgoszczy

Przystępując	 do	 PSB	 liczyłem	
przede	 wszystkim	 na	 dostęp	
do	 szerokiej	 gamy	 wyrobów	

dobrych	 producentów.	 Obaw	 nie	
miałem	 żadnych,	 przecież	 każdy	
udziałowiec	Grupy	pozostaje	nieza-
leżnym	kupcem.
Ogromna	 większość	 nadziei	 co	 do	
PSB	 spełniła	 się.	 Nie	muszę	 jeździć	
do	dostawców,	szukać	dojść.	Mając	
towar	 mogę	 skoncentrować	 się	 na	

pozyskiwaniu	klientów	i	na	ich	starannej	obsłudze.

Ludzie	mnie	poważają,	niektórym	co	jeżdżą	po	kraju	wydaje	
się	nawet,	że	jestem	właścicielem	wszystkich	składów	budow-
lanych	pod	marką	PSB...	To	brzmi	jak	żart,	ale	konsekwentne	

eksponowanie	logo	Grupy	w	obiektach	mojej	firmy	prowadzi	do	
zaniku	w	świadomości	ludzkiej,	że	to	jest	Building	Business.	Wielu	
klientów	oddziałów	mojej	firmy	w	Mazańcowicach,	Zarzeczu	czy	
w	Ciścu	mówi,	że	kupują	w	PSB.
Pytanie	 o	 przyszłość	 PSB	 prowokuje	 mnie	 do	 przedstawienia	
ocen	w	 trzech	 kwestiach.	Grupa	 powinna	 ostrzej	 postępować	

z	kupcami,	którzy	nie	wiadomo	po	co	do	nas	przystąpili.	Mało	
kupują	poprzez	centralę	PSB.	Aktywni	stają	się	dopiero	wtedy,	
gdy	do	Grupy	ma	być	przyjęty	ktoś	nowy,	działający	na	ich	te-
renie. 
Po	drugie	–	skoro	wiadomo,	że	w	przyszłości	trzeba	będzie	coraz	
częściej	 „żenić”	 typowy	 skład	 ciężkich	materiałów	budowlanych	
ze	 sprzedażą	 detaliczną	 w	 sklepach	 z	 wyrobami	 wyposażenia	
i	wykończenia	wnętrz	–	musimy	zdecydowanie	i	szybko	wzmocnić	
dział	Mrówek.	
Trzeci	postulat	–	PSB	musi	„wchodzić”	w	duże	inwestycje.	Mamy	
składy	budowlane	w	całej	Polsce.	Ale	nawet	czołowi	akcjonariusze	
często	nie	są	wystarczająco	poważani	przez	wielkich	inwestorów	
czy	generalnych	wykonawców.	Co	innego	Grupa,	która	mogłaby	
gwarantować	 inwestorom,	że	dobry	materiał	 trafi	do	nich	z	na-
szych	składów	na	czas,	a	nam,	że	inwestor	w	terminie	za	ten	towar	
zapłaci.

PSB	zawdzięczam	także	coś	niewymiernego.	 Jestem	towa-
rzyski,	 lubię	 gości.	 Będąc	 w	 Grupie	 przez	 7	 lat	 organizo-
wałem	regaty	żeglarskie	z	udziałem	kupców	i	dostawców.	

Teraz	 fascynuję	 się	 lotnictwem,	 stąd	 piąty	 już	 Piknik	 Lotniczy,	
w	sierpniu	na	stoku	góry	Żar,	na	który	serdecznie	zapraszam.

Marian Fijołek, właściciel firmy Building Business z Mazańcowic 
k/Bielska Białej
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Przystępując	 do	 PSB	 nie	 mia-
łem	 żadnych	 obaw.	 Będąc	
wówczas	bardzo	młodym	czło-

wiekiem	 czułem,	 że	 muszę	 znaleźć	
się	w	organizacji,	 która	pomoże	mi	
szybko	 zrealizować	 moje	 pomysły	
i	zamierzenia.	Nie	zawiodłem	się	na	
Grupie.	 Powiem	 wprost	 –	 decyzja	
o	 przystąpieniu	 do	 PSB	 była	 naj-
trafniejszą	 i	 najważniejszą	 decyzją	
w kilkunastoletniej historii Fawidu.

Dlaczego	powstał	Fawid?	–	Moja	rodzina	zajmuje	się	bu-
downictwem	 od	 czterech	 pokoleń.	 Mój	 pradziadek	 był	
cieślą	 budowlanym.	Dziadek	 budował	 szpital	w	Wielu-

niu	i	Teatr	Wielki	w	Łodzi.	Ojciec	od	1980	r.	prowadził	wykonaw-
stwo	budowlane	 i	 „zaraził”	mnie	pasją	budowania.	Mam	więc	
budownictwo	we	krwi	 i	nim	żyję.	Chciałem	coś	w	nim	zmienić,	
budować	nowoczesne	domy	pod	klucz	„dla	Kowalskiego”,	korzy-
stać	z	nowych	technologii.	W	tym	czasie	nie	było	hurtowni,	któ-
re	oferowałyby	takie	materiały.	Dlatego	powstał	Fawid.	Szybko	
zauważyłem,	że	handel	jest	równie	dobrym	biznesem	jak	wyko-
nawstwo.	Zarazem	zorientowałem	się,	 że	nie	 starczy	mi	 czasu	
na	negocjowanie	 z	 każdym	dostawcą.	PSB	mogło	mi	 ten	czas	
„podarować”.

Korzyści	z		przynależności	do	PSB	jest	wiele	i	są	bardzo	róż-
ne.	Dzięki	informacjom	z	Grupy	inaczej	patrzę	na	biznes.	
Mam	łatwiejszy	dostęp	do	wiedzy	–	szkolenia,	spotkania	

w	gronie	kupców	PSB.	Mam	też	większe	motywacje	do	rozwo-
ju.	Wiem	co	robię	 i	 jaką	mam	pozycję	w	gronie	akcjonariuszy	
PSB.	 Chcę	 być	 coraz	 lepszy.	 Działania	 marketingowe	 razem	
z	PSB	sprawiają,	że	Fawid	jest	rozpoznawany.	Sieć	daje	również	
wspólną	i	dobrze	skierowaną	kampanię	medialną,	co	wyraźnie	
pozycjonuje	moją	 firmę	 jako	 lidera	 na	 rynku	 lokalnym.	Mam	
poczucie	siły	 i	stabilizacji.	Konkurenci	zazdroszczą,	że	to	Fawid	
jest w PSB.

Gdyby	nie	PSB	to	zapewne	nie	skończyłbym	studiów	na	
Akademii	Ekonomicznej	we	Wrocławiu.	Nie	zdobyłbym	
tytułu	MBA	 i	 nie	 otworzył	 przewodu	 doktorskiego	 na	

Uniwersytecie	Łódzkim	–	przygotowuję	pracę	z	zakresu	zarzą-
dzania	 zasobami	 ludzkimi	 w	małych	 i	 średnich	 przedsiębior-
stwach.
Mam	też	postulaty.	PSB	musi	włożyć	więcej	wysiłku	w	rozbudowę	
działu	Mrówek,	nastawiając	się	 jeszcze	bardziej	na	rynek	Polski	
powiatowej.	 Trzeba	 ujednolicić	 system	 informatyczny,	 tworząc	
wspólną	platformę	informacji	dla	centrali	i	akcjonariuszy.	Powi-
nien	powstać	zespół	negocjatorów,	który	-	analizując	informacje	
z	rynku	-	dostosowywałby	ofertę	dla	naszych	punktów.	
W	perspektywie,	PSB	powinna	iść	na	Giełdę	–	po	pieniądze.

Z	przynależności	Fawidu	do	PSB	korzystają	klienci	naszej	fir-
my.	Będąc	w	Grupie	Fawid	ma	łatwy	dostęp	do	szerokiej	
gamy	 materiałów	 budowlanych.	 Wiedza	 i	 umiejętności	

kadry	Fawidu	nie	sprowadzają	się	wyłącznie	do	sztuki	 sprzeda-
wania.	 Nasz	 kompetentny,	 dobrze	wyszkolony	 personel	 potrafi	
doradzić	każdemu	klientowi.

Adam Widera, współwłaściciel firmy Fawid z Rychłowic

Wraz	z	żoną	Teresą	postano-
wiliśmy	przystąpić	do	PSB	
z dwóch powodów. Impor-

tex	 liczył	 na	 to,	 że	 będąc	 w	 Grupie	
obejmiemy	 ofertą	 innych	 kupców	
do	niej	należących,	a	byliśmy	wtedy,	
i	 nadal	 jesteśmy,	 importerem	wyro-
bów	 firmy	 Lode	 (producent	 klinkie-
rowych	 materiałów	 budowlanych),	
które rozprowadzamy w Polsce. Po 
drugie	 –	 chcieliśmy	 rozwinąć	 dział	

sprzedaży	 detalicznej	 Importexu,	 handlujący	 lokalnie	 szerokim	
asortymentem	materiałów	budowlanych.

Mieliśmy	 też	 pewne	 obawy,	 gdyż	 modna	 w	 naszych	
stronach	 „szeptanka”	 straszyła,	 że	 PSB	 nakupi	 towaru	
u dostawców, potem nie wszyscy akcjonariusze Grupy 

zapłacą,	 dostawcy	 stracą	 i	 będzie	 afera.	 Obawy	 nie	 sprawdziły	
się.	Natomiast	w	pełni,	a	nawet	ponad	oczekiwania,	spełniły	się	
nasze	nadzieje	związane	z	PSB.	Po	pierwsze,	centrala	Grupy	jest	

największym	 odbiorcą	 Importexu,	 konkretnie	 cegły	 klinkierowej	
i	bloków	konstrukcyjnych	ceramicznych	marki	Lode.	Po	drugie	–	
Importex	większość	materiałów,	sprzedawanych	w	swoim	sklepie	
i	składzie,	kupuje	poprzez	PSB.

Ale nasze uczestnictwo w Grupie to nie tylko handel. Korzysta-
my	z	organizowanych	przez	PSB	szkoleń	dla	kadry	kierow-
niczej	i	dla	pracowników	hurtowni.	Związani	z	Importexem	

wykonawcy	biorą	udział	w	zajęciach	Szkoły	Dobrego	Budowania	
PSB.	 Z	 drugiej	 strony,	 Importex	 również	 prowadzi	 takie	 zajęcia	
w	zakresie	stosowania	wyrobów	marki	Lode	–	100	kupców	należą-
cych	do	Grupy	kupuje	u	nas	te	wyroby.	Korzystamy	z	wizualizacji,	
jaką	PSB	stara	się	wprowadzać	we	wszystkich	składach	kupieckich	
należących	do	sieci	Grupy.	Importex	przestrzega	wszelkich	zaleceń	
w	tym	zakresie.	Mamy	świadomość,	 jakie	znaczenie	ma	ujedno-
licona	prezencja	sklepów	i	składów	PSB.	Szacunek	wobec	klienta	
trzeba	 okazywać	 przede	wszystkim	 znajomością	 towaru,	 uprzej-
mością,	ale	 także	ubiorem.	Nasi	 sprzedawcy	 są	 zawsze	w	garni-
turach, a pracownicy magazynów i placowi w strojach z logo PSB 
i	Importexu.

Piotr Czernialis, współwłaściciel firmy Importex z Suwałk
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Z	 przystąpieniem	 do	 PSB,	 co	
było	 dla	 firmy	 Intech	 poważ-
ną	 decyzją.	 wiązaliśmy	 na-

dzieje na polepszenie warunków 
prowadzenia	 naszej	 działalności	
i uzyskanie przewagi nad konkuren-
cją.	Grupa	dawała	nam	m.in.	dłuższe	
terminy	płatności,	łatwiejszy	dostęp	
do	 towarów,	 lepsze	 ceny.	 Obawy	
oczywiście	 też	 były,	 np.:	 czy	 nasza	
niezależność	nie	będzie	zagrożona.

Spełniły	 się	 nadzieje.	 PSB	 pomogło	 nam	 umocnić	 pozycję	
na	rynku,	zyskaliśmy	nowych	klientów,	poszerzyliśmy	asor-
tyment	 sprzedaży,	 zyskaliśmy	 przewagę	 nad	 konkurencją	

i	 -	 co	najważniejsze	 -	 jesteśmy	firmą,	która	po	przystąpieniu	do	
Grupy	 znacznie	 się	 rozwinęła,	 otwierając	 m.in.	 nowe	 oddziały	
w	Legnicy	i	Opolu.
Przynależność	do	PSB	daje	wiele	korzyści.	Obok	już	wymienionych,	
także:	korzystne	rabaty	i	bonusy,	terminowość	dostaw,	czy	–	z	in-
nego	 zakresu	 -	 szeroka	oferta	 szkoleń	dla	pracowników	oraz	do-

radztwo	 i	 pomoc	w	 sprawach	budowlanych.	Dzięki	 temu	 Intech	
może	oferować	klientom	profesjonalną	poradę	budowlaną	i	moż-
liwość	uczestnictwa	w	szkoleniach	dla	wykonawców	budowlanych.	
Z	 kolei	 kampanie	 reklamowe	 PSB	 poprawiają	 wizerunek	 naszej	
firmy	na	rynku	lokalnym	i	krajowym,	a	także	pomagają	pokonać	
rosnącą	konkurencję.

Jako	 organizacja	 kupców	 Grupa	 pracuje	 bardzo	 dobrze.	
Wszystkie	działania	PSB	są	przemyślane	i	zamierzone.	Konty-
nuowanie	ich	to	dobra	inwestycja	na	przyszłość.	

Perspektywy	PSB	również	rysują	się	optymistycznie.	Grupa	rozwi-
ja	się	i	umacnia	swoją	pozycję	na	rynku.	Poprzez	swoje	działania	
zapewnia	stabilność	rynku	budowlanego	i	jednocześnie	stwarza	
nowe	miejsca	pracy.	Przyszłość	PSB	to	ciągły	 rozwój,	zwłaszcza,	
że	rynek	budowlany	jest	bardzo	aktywny.	Istnieje	stałe	zapotrze-
bowanie	 na	 materiały	 budowlane,	 bowiem	 coraz	 więcej	 ludzi	
buduje	nowe	domy,	upiększa	stare	-	remontując	je	i	nadając	im	
nowy wizerunek.
Konkurenci	postrzegają	PSB	jako	silną,	dużą	grupę,	posiadającą	
bardzo	 dobrze	 zaopatrzone	 hurtownie	 budowlane	 i	 doskonale	
wykwalifikowaną	kadrę	pracowniczą.

Józef Słomiany, współwłaściciel firmy Intech ze Strzegomia

Firma	 Marka,	 którą	 prowadzę	
z	 żoną	 Jadwigą,	 miała	 na	
swoim lokalnym podwórku 

–	Bochnia	 i	okolice	–	dobrą	markę	
zanim	powstało	PSB.	 Jak	 trafiliśmy	
do	Grupy?	–	Przeczytałem	ogłosze-
nie	 w	 prasie,	 że	 szukają	 udziałow-
ców.	 Spodobała	 mi	 się	 idea	 PSB.	
Uwiarygodniała	Grupę	lista	kupców	
z	Krakowa,	o	których	wiedziałem,	że	
mają	na	rynku	mocną	pozycję.	Na	

pierwszym Walnym Zgromadzeniu PSB, w którym uczestniczy-
łem,	pojawiły	się	jednak	obawy.	„Straszna	zbieranina”	pomyśla-
łem.	Jak	 ludzie	mający	tak	różne	potrzeby,	cele,	priorytety,	tak	
niepodobne	niczym	do	siebie	firmy,	będące	na	 różnym	etapie	
rozwoju,	mogą	wspólnie	działać.	Jak	to	wszystko	zagra?	–	drę-
czyło	mnie	pytanie.

Zagrało!	Podobnie	jak	inni	akcjonariusze	szybko	uczyłem	się	
korzystać	z	bycia	w	PSB,	zwłaszcza	w	tych	tematach,	w	któ-
rych	lepiej	zrobić	coś	wspólnie,	bo	duży	może	więcej.	

Pozycja	 Marki	 na	 lokalnym	 rynku	 jest	 mocniejsza	 m.in.	 dzięki	
temu,	że	naszą	firmę	uwiarygodnia	PSB.	Będąc	w	Grupie	łatwiej	
np.	rozmawia	się	z	bankami.	Udział	w	PSB	jest	w	ocenie	banków	
argumentem	na	tak	wobec	naszych	oczekiwań.	W	wielu	przypad-

kach,	 zwłaszcza	w	okresach	dekoniunktury,	 PSB	uwiarygodniało	
Markę	wobec	dostawców.	Nie	żądali	od	nas	specjalnych	zabez-
pieczeń.	 Konkurenci	 natomiast	 patrzą	 na	 Markę	 z	 zazdrością.	
Wiedzą,	że	ich	wyprzedziliśmy.

Jakie	są	perspektywy	PSB?	–	Wiążą	się	z	zadaniami	stoją-
cymi	przed	Grupą.	Trzeba	wykorzystać	dobrą	koniunkturę	
w	gospodarce,	szczególnie	w	budownictwie,	bo	ta	nie	bę-

dzie	trwała	wiecznie.	Konkurencja	na	rynku	się	nasila,	a	będzie	
to	 inna	 jakościowo	 konkurencja	 od	 znanej	 nam	 dotychczas	 
-	o	wiele	groźniejsza.	Centrala	PSB	musi	jak	najszybciej	wzmoc-
nić	pion	analiz.	Podam	przykład	–	już	teraz	wielu	kupcom	Gru-
py	 bardzo	 by	 się	 przydały	 opracowania	 na	 temat	 systemów	 
motywacyjnych	 dla	 różnych	 grup	 zawodowych,	 pełniących	
ważne	role	w	naszych	firmach	(kierowcy,	magazynierzy,	sprze-
dawcy).

Siła	kupców	PSB	bierze	się	w	znacznej	mierze	z	dobrych	rela-
cji	z	klientami.	Kupiec	należący	do	Grupy	ma	o	wiele	lepszy	
dostęp	do	dostawców,	niż	każdy	inny	indywidualny	hurtow-

nik.	Klienci	znają	Markę	jako	firmę	sprawną,	dobrze	poinformowa-
ną,	mogącą	pomóc	 technicznie,	doradzić	 jak	efektywnie	wydać	
pieniądze	na	budowę	czy	remont.
Udział	w	PSB	niesie	ze	sobą	także	aspekty	towarzyskie.	Integru-
jemy	się	np.	w	zmaganiach	sportowych,	czy	poprzez	wspólne	wy-
jazdy	zagraniczne.	Nie	samą	pracą	kupiec	żyje.

Mirosław Nalepka, współwłaściciel firmy Marka z Bochni
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Moi	 wspólnicy,	 bracia	 Franci-
szek	 i	 Władysław	 Brodziak,	
i	 ja	 widzieliśmy	 w	 przystą-

pieniu	 do	Grupy	 PSB	 przyszłość.	Moc	 
i	siła	w	ilości.	Były	też	obawy,	powstrzy-
mujące	nas	przed	zgłoszeniem	akcesu	
do	PSB,	zwłaszcza	związane	z	tym,	że	
wartość	 wymaganego	 udziału	 była	
dosyć	wysoka,	przynajmniej	dla	Met-
budu,	 a	 był	 to	 okres,	 kiedy	 telewizja	
i	 gazety	 pełne	 były	 informacji,	 wręcz	

ostrzeżeń	przed	naciągaczami	w	rodzaju	Grobelnego	czy	właścicieli	
Art	B.	W	końcu	jednak	zdecydowaliśmy,	że	przystępujemy	do	Grupy.

Żadne	obawy	się	nie	potwierdziły.	Za	to	spełniły	się	wszystkie	
nadzieje,	często	nadspodziewanie.	Dzięki	udziałowi	w	PSB	
odnieśliśmy,	i	odnosimy	nadal,	duże	korzyści	cenowe.	Mamy	

dostęp	 do	 ważnych	 informacji	 gospodarczych.	 Wielkim	 plusem	
jest korzystanie przez wszystkich akcjonariuszy Grupy, w tym Met-
budu,	z	marki	PSB.	Wspólny,	dobrze	rozpoznawalny	znak	wzmac-
nia	zaufanie	do	każdego	kupca,	który	się	nim	posługuje.
Czy	 PSB	 jako	 organizacja	 kupców	może	 lepiej	 pracować,	 czego	
brakuje?	–	Rozwój	każdej	firmy	–	także	Metbudu	i	PSB	–	wiąże	się	
z	lepszą	pracą.	Trzeba	wzmocnić	logistykę.	Więcej	firm	należących	
do	 akcjonariuszy	 Grupy	 powinno	 angażować	 się	 na	 poważnie	

w	zakupy	poprzez	centralę	PSB.	Nie	kupować	pokątnie.	Niektórzy	
producenci	starają	się	rozgrywać	poszczególnych	kupców	i	Grupę	
(jako	całość).	Na	to	jakimś	lekarstwem	może	być	polepszenie	prze-
pływu	informacji	w	PSB.

Pozwolę	sobie	zgłosić	w	 imieniu	Metbudu,	ale	 też	zapewne	
wielu akcjonariuszy z Polski Wschodniej, szczególny postu-
lat	–	 żeby	PSB	upomniało	 się	o	biedne	 regiony	Unii	Euro-

pejskiej.	 Lubelskie,	 Podlaskie,	 Podkarpackie,	 a	 najbardziej	 chyba	
Zamojszczyzna	 zaliczają	 się	 do	 bieguna	 względnego	 ubóstwa	
nie	tylko	w	Polsce,	ale	w	całej	Europie.	Kupcy	pojedynczo	niewiele	
mogą.	Ale	PSB	już	jest	taką	siłą,	z	którą	władze	muszą	się	liczyć.	
Walczcie	o	nas.	Nie	pozwólcie,	żebyśmy	ciągle	byli	na	końcu	kolej-
ki	do	gospodarczego	i	cywilizacyjnego	cudu	Wspólnej	Europy.
PSB	potrafi	zwyciężać.	Dzięki	temu,	że	skupia	kupców	i	producen-
tów,	jest	jedyną	Grupą,	która	skutecznie	stawia	czoła	zagranicznym	
sieciom handlowym.

Na	 rynku	 lokalnym,	 po	 naszym	 przystąpieniu	 do	 Grupy,	
wiele	firm	też	by	chciało	znaleźć	się	w	PSB,	ale	się	spóź-
niły.	Starają	się	gdzieś	dołączyć,	ale	każda	inna	struktura	

rynkowa jest mniej sprawna i nie tak postrzegalna jak PSB.
Klienci	Metbudu	korzystają	z	naszej	obecności	w	Grupie,	bo	np.	
mogą	uczestniczyć	w	programie	Buduj	z	PSB,	korzystają	z	doradz-
twa,	mają	 dostęp	 do	 projektów	 i	 informacji	 o	 wielu	 wyrobach	
budowlanych.

Mirosław Bereżański, współwłaściciel firmy Metbud z Zamościa

Jakie	nadzieje	wiązaliśmy	z	przy-
stąpieniem	 do	 PSB?	 –	 Nie	 było	
konkretnych	 pobudek	 takiego	

kroku.	 Była	 moda	 na	 przynależność	
do	 organizacji,	 przeczucie,	 że	 sami	
możemy	 sobie	 nie	 poradzić	 na	 ryn-
ku.	 Wiedzieliśmy	 jakie	 są	 tendencje	
w	Zachodniej	Europie.	W	tych	warun-
kach	obawa,	że	udziały	w	PSB	ewen-
tualnie	 przepadną,	 nie	 zablokowała	
decyzji Tropsa.

Czas	pokazał,	że	to	była	dobra	decyzja.	Będąc	w	PSB:
* mamy rzetelne informacje o tym co się dzieje na rynku. Nie 

musimy więc polegać tylko na własnych danych,
* jesteśmy dużo poważniej traktowani przez dostawców mate-

riałów budowlanych,
* mamy lepsze warunki handlowe,
* utrzymujemy kontakty z kupcami PSB z całej Polski, z którymi 

szczerze wymieniamy doświadczenia biznesowe,
* jeździmy często zagranicę, żeby poznać inne sieci Euro-Matu 

i ich pracę,
* wiemy, że konkurenci patrzą z dużym szacunkiem na to, że 

Trops jest w PSB.

Korzyści	 z	bycia	w	Grupie	można	wymieniać	długo.	Bierze-
my	udział	w	dobrze	 znanym	w	społeczeństwie	programie	
Buduj	z	PSB.	Otrzymujemy	liczne	materiały	reklamowe.	Co	

miesiąc	trafia	do	nas	Barometr	Budownictwa	PSB.	Bardzo	ważne	
jest	oczywiście	to,	że	możemy	otrzymywać	towar	z	centrali	Grupy	
na	zamówienie,	bez	dopominania	się.	
Szczerze	mówiąc	nie	potrafię	odpowiedzieć	na	pytanie	jak	poto-
czyłaby	się	historia	Tropsa	bez	PSB.	Wiem	jednak,	że	dzięki	Grupie	
niejedna	hurtownia	materiałów	budowlanych	przetrwała	na	ryn-
ku.	Nie	jest	przy	tym	ważne,	czy	przyznaje,	że	tak	było,	czy	nie.

Trops	 jest	 ukierunkowany	 na	 obsługę	 firm	 wykonawczych.	
Uczestnictwo	w	Grupie	 to	nam	ułatwia.	Grupa	wzmacnia	
naszą	pozycję	wobec	każdego	klienta,	gdyż	możemy	szero-

ko	korzystać	z	prowadzonych	przez	PSB	szkoleń,	ich	program	jest	
bardzo	bogaty.	Walka	o	klienta	nie	ogranicza	się	już	do	tworzenia	
maksymalnie	 korzystnych	 warunków	 handlowych.	 Coraz	 więcej	
znaczy	jakość	obsługi,	do	czego	dużą	wagę	przywiązuje	się	wła-
śnie	podczas	szkoleń	PSB.

Ważne	 jest,	 że	 będąc	 w	 Grupie	mamy	 okazję	 rozmów	
z	 profesjonalistami.	 Trzeba	 rozmawiać	 na	 różne	 te-
maty.	Moim	zdaniem	przed	PSB	stoi	problem	selekcji	

dostawców.	 Temat	 trudny,	 ale	 przecież	 nie	wszyscy	muszą	 być	
dostawcami naszej Grupy. 

Zbigniew Ciesielski, prezes zarządu firmy Trops S.A. z Torunia
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Polska Telefonia Cyfrowa, ope-
rator	sieci	Era,	oraz	Grupa	PSB	
współpracują	 od	 1998	 r.	 Od	

początku	 część	 kupców	 PSB	 była	
klientami	 Ery,	 a	 pozostali	 -	 innych	
operatorów.	 Z	 tą	 wiedzą	 rozpoczę-
ły	 się	 rozmowy	 o	 wspólnej	 sieci	 dla	
wszystkich	 udziałowców	 Grupy.	 Gdy	
klientem	Ery	została	Grupa	PSB	S.A.,	
możliwe	stało	się	zawarcie	przez	na-
sze	 firmy	 umowy	 pozwalającej	 na	
rozliczenia	zarówno	usług	wobec	cen-

trali	Grupy,	jak	i	tych	świadczonych	akcjonariuszom	PSB.	

PSB	to	dla	Ery	klient	nietypowy,	a	zarazem	„topowy”.	Nie-
typowy	-	z	uwagi	na	swoją	rozbudowaną	strukturę.	Skala	
kontaktów	PSB	jest	dużo	szersza	niż	u	wielu	innych	klien-

tów	 Ery	mających	 taką	 samą	 liczbę	 użytkowników	 telefonów.	

W	przypadku	większości	naszych	klientów	biznesowych	rozmo-
wy	realizowane	są	wewnątrz	danej	firmy,	czy	korporacji.	Z	PSB	
jest	inaczej:	bardzo	dużo	rozmów	telefonicznych	prowadzonych	
jest	na	zewnątrz.	

To	 właśnie	 skala	 korzystania	 przez	 centralę	 i	 kupców	 PSB	
z	usług	sieci	Era	sprawia,	że	i	Grupa,	i	każdy	kupiec	należący	
do PSB jest dla nas klientem „topowym”. Kontakt z wielo-

ma	kupcami	indywidualnymi	–	akcjonariuszami	PSB	-	stanowi	dla	
nas	wartość	dodaną.	Kupcy	mogą	przecież	podejmować	–	i	czę-
sto	podejmują	–	decyzje	odnośnie	korzystania	z	usług	Ery	w	szer-
szym zakresie. 

Mamy	nadzieję	na	dalszy	rozwój	wzajemnie	korzystnej	
współpracy	między	Erą	a	PSB.	W	ciągu	10	 lat	 liczba	
nowych	 numerów	 wzrosła	 stukrotnie,	 a	 liczba	 połą-

czeń	-	wielokrotnie	więcej.	Taka	dynamika	nastraja	do	optymi-
stycznego	myślenia	o	przyszłości	i	mobilizuje	do	jeszcze	bliższej	
współpracy.

Jacek Szymonik, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. Era, 
kierownik sprzedaży w Regionie Podkarpacko-Świętokrzyskim

Jakim partnerem jest dla naszej 
firmy	Grupa	PSB?	–	Na	pewno	
szczególnym, z kilku powodów. 

Wyjątkowo	ważny	był	dla	nas	fakt,	
że	 PSB	 zaufało	 Kolporter	 Info,	 po-
mimo	 że	 podejmując	 współpracę	
byliśmy	 bardzo	 młodą	 firmą.	 Tak	
naprawdę	 dzięki	 temu	 możemy	
rozwijać	 nasz	 produkt,	 czyli	 opro-
gramowanie komputerowe. Istotne 
było	i	to,	że	od	początku	PSB	posta-

wiło	przed	nami	bardzo	wysoko	poprzeczkę	wymagań.	Centrala	
Grupy	stworzyła	bardzo	dużą	bazę	danych.	Chodzi	o	jak	najlep-
sze	zarządzanie	tą	bazą,	wykorzystanie	jej	zgodnie	z	potrzeba-
mi	całej	PSB.

Specyfika	 kontaktów	 z	 PSB	 wynika	 również	 stąd,	 że	 obok	
współpracy	 z	 centralą,	 mamy	 też	 współpracę	 z	 ponad	
czterdziestoma kupcami-akcjonariuszami Grupy, którzy 

korzystają	z	ponad	stu	licencji	Kolporter	Info.	Dostarczamy	kup-
com	oprogramowanie	oraz	świadczymy	usługi	w	zakresie	sprzę-
tu	i	serwisu.	Zakładamy,	że	oprogramowanie	ERP,	do	obsługi	fir-
my	w	pełnym	zakresie	(sprzedaż,	księgowość,	kadry,	płace,	środki	
trwałe),	będzie	z	czasem	standardem	w	sklepach	i	składach	kup-
ców	PSB.	Staramy	się	dopasować	naszą	ofertę	do	bardzo	zróżni-
cowanych	firm	kupieckich	–	dużych	i	mniejszych,	dysponujących	
jednym	bądź	wieloma	oddziałami.

Dzięki	współpracy	z	PSB	poznaliśmy	dobrze	specyfikę	rynku	
budowlanego	 –	 nie	 tylko	 handlu,	 także	 produkcji	 i	 wy-
konawstwa,	 gdyż	 niektórzy	 kupcy	 działają	 dodatkowo	

w tych dziedzinach.
Mamy	 też	 bogate	 plany.	 Orientując	 się	 w	 tendencjach	 świa-
towych,	 chcemy	 wspólnie	 z	 PSB	 stworzyć	 największą	 w	 Polsce	
platformę	 informacyjną	w	 branży	 budowlanej.	 To	 nowatorskie	
przedsięwzięcie	 powinno	 objąć	 wszystkich	 kupców	 należących	
do	Grupy	–	ich	sklepy	i	składy.

Jarosław Ambroziak, prezes zarządu Kolporter Info S.A.

Powiedzieli o PSB
„Partner szczególny”. „Wyjątkowy, wy-
magający bardzo indywidualnego po-
dejścia”. „Klient nietypowy, a zarazem 
„topowy”. „Największy w gronie naszych 
partnerów w branży budowlanej”. 

Przedstawione oceny zaczerpnęliśmy 
z wypowiedzi przedstawicieli firm 
świadczących różne usługi z zakresu 
telefonii komórkowej, oprogramo-
wania komputerowego, korzystania 

z kart płatniczych, bankowe. Miło to 
wiedzieć, tym bardziej, że towarzyszą 
im z reguły deklaracje dalszej dobrej 
współpracy.
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W gronie wielu partnerów 
Centrum	 Elektronicznych	
Usług	Płatniczych	eService	

SA,	 skupiających	 pod	 jednym	 szyl-
dem	 różne	 podmioty	 gospodarcze,	
Grupa	PSB	jest	w	branży	budowlanej	
partnerem	największym.

Współpracę	 w	 zakresie	 ak-
ceptacji	 kart	 płatniczych	
oraz	 możliwości	 dołado-

wania telefonów komórkowych pre-
paidowych	rozpoczęliśmy	w	2006	r.,	obecnie	obejmuje	ona	80	
akcjonariuszy	 PSB.	 W	 2007	 r.	 współpraca	 została	 rozszerzona	

o	program	lojalnościowy	Buduj	z	PSB	na	terminalu	POS,	przezna-
czony	dla	ostatecznych	odbiorców	asortymentu	składów	budow-
lanych. 
Minione	2	lata	współpracy	z	PSB	przyniosły	podwojenie	obrotów	
kartowych na terminalach posadowionych w sieci punktów sprze-
daży	kupców	należących	do	Grupy.	eService	bardzo	pozytywnie	
ocenia	także	to,	że	współpraca	z	PSB	pozwoliła	nam	bliżej	poznać	
uwarunkowania	branży	budowlanej	w	Polsce.	

Liczymy	 na	 sukcesywne	 rozszerzanie	 współpracy	 o	 kolejne	
punkty	sprzedaży,	a	w	szczególności	na	odkrycie	przez	na-
szych	klientów	zalet	korzystania	z		programu	lojalnościowe-

go	Buduj	z	PSB	 i	powiększenie	szeregów	zadowolonych	odbior-
ców	tego	wyjątkowo	atrakcyjnego	produktu.	

Beata Flis, eService S.A., dyrektor regionalny ds. sprzedaży w Lublinie

Grupa	 Polskie	 Składy	 Budow-
lane	 powstała	 stosunkowo	
niedawno.	Bardzo	ważne	jest	

to,	że	dzięki	 temu	zarząd	Grupy	ma	
świadomość,	 jak	 ciężko	 jest	 budo-
wać	 i	prowadzić	biznes	w	otoczeniu	
realiów	 gospodarczych	 panujących	
wciąż	w	Polsce.	Dlatego	docenia	rolę	
partnerstwa	 w	 biznesie	 w	 czasach	
wyzwań.	To	zdecydowanie	wyróżnia	
PSB	-	właśnie	zrozumienie	jak	ważne	
jest partnerstwo.

Współpraca	naszego	banku	 z	PSB	niesie	obu	 stronom	korzyści.	
Dzięki	PSB	zaczęliśmy	doceniać	rangę	współpracy	z	branżą	mate-

riałów	budowlanych.	Orientujemy	się	teraz	lepiej	w	rynku	budow-
lanym.	Znając	ten	rynek,	wiemy,	iż	zatory	płatnicze	są	w	budow-
nictwie	bardziej	powszechne	niż	w	innych	sektorach.	To	wynika	
oczywiście	z	wielu	różnych	czynników.	Kluczowe	jest	wyciąganie	
właściwych	wniosków.	Jeśli	bank	rozumie	pochodzenie	tych	za-
torów,	może	w	uzasadnionych	przypadkach	oferować	wybranym	
klientom	z	branży	budowlanej	 faktoring	oraz	programy	typu	fi-
nansowanie dostawców.

Cel	naszej	współpracy	z	PSB	zawiera	się	w	deklaracji	–	Bank	
Pekao	S.A.	chce	w	dalszym	ciągu	przyczyniać	się	do	rozwoju	
Grupy	Polskie	Składy	Budowlane	i	ugruntowania	jej	pozycji	

na	rynku	materiałów	budowlanych.

Eoin Kavanagh, Bank Pekao S.A.,
doradca klienta w Departamencie Dużych Firm

Z	 Grupą	 PSB	 Citi	 Handlowy	
współpracuje	 nieprzerwanie	
od	 ponad	 pięciu	 lat.	 Spółka,	

działając	 w	 branży	 handlu	 artyku-
łami	 budowlanymi	 jako	 grupa	 za-
kupowo-sprzedażowa,	 była	 dla	 Citi	
Handlowy	 od	 początku	 współpracy	
wyjątkowym	partnerem,	wymagają-
cym	naszego	bardzo	indywidualnego	
podejścia,	zarówno	w	zakresie	oceny	
i	zrozumienia	działania	samej	Grupy,	

jak	i	dopasowania	oferty	produktowej	do	oczekiwań	klienta.
Grupa	 PSB,	 jako	 jedna	 z	 pierwszych	 firm	 będących	 klientami	 
Citi	 Handlowy	 Region	 Południe,	 skorzystała	 z	 zaoferowanego	

przez	nas	strukturyzowanego	finansowania	Platforma	Paylink.	
Rozwiązanie	 to	 pozwala	 na	 udzielenie	wsparcia	 kredytowego	
przez	Grupę	PSB	 swoim	udziałowcom,	przy	wykorzystaniu	na-
rzędzia	 produktowego	 zaoferowanego	 przez	 Citi	 Handlowy.	
Dzięki	dostarczanemu	przez	Citi	Handlowy	finansowaniu	mogli-
śmy	uczestniczyć	w	rozwoju	firm	będących	udziałowcami	Grupy	
PSB	S.A.,	wspierać	 ich	wzrost,	a	 tym	samym	przyczynić	 się	do	
dynamicznego	rozwoju	całej	Grupy	PSB	i	konsekwentnego	bu-
dowania jej pozycji rynkowej.

Mamy	nadzieję,	 że	w	 nadchodzących	 latach	 będziemy	
rozwijać	 tę	 owocną	 i	 satysfakcjonującą	 współpracę,	
a	oferowane	przez	Citi	Handlowy	rozwiązania	przyczy-

nią	się	do	dalszego	rozwoju	Grupy	PSB	jak	i	wzbogacenia	naszej	
oferty produktowej.

Zbigniew Dratwiński, Citi Handlowy, dyrektor oddziału w Krakowie
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Więcej niż Firma
Obok akcjonariuszy są solą Grupy. Razem z kupcami i producentami współdecydują o sile największej sieci handlu materiałami 
budowlanymi w Polsce. Pracownicy Grupy PSB S.A. z Wełecza mówią o swojej firmie, że to... więcej niż firma. 
Poniżej wypowiadają się:
Nina Chwalińska - kierownik ds. sprzedaży
Jarosław Dobrogoszcz - dyrektor ds. sieci sprzedaży detalicznej
Anna Gawlik - kierownik sekcji ds. ewidencji sprzedaży
Bożena Kmieć-Sąsiadek - pełnomocnik zarządu
Iwona Kowal - asystent zarządu ds. kontroli finansowej
Bogusław Kucharski - kierownik zespołu magazynów
Dorota Kwiecień - z-ca głównego księgowego
Joanna Pasek - kierownik ds. kadr
Waldemar Podsiadło - główny informatyk
Iwona Prędka - główny koordynator ds. inwestycji zewnętrznych
Dorota Rzepa - kierownik ds. sprzedaży
Jarosław Zaborowski - z-ca dyrektora ds. marketingu

Gdy zsumujemy lata pracy przedstawionych osób w PSB, okaże się, że znają swoją firmę od ponad stu lat...

Przy pytaniu o początki pracy w centrali PSB można sięgnąć do korzeni Grupy.

Bożena Kmieć-Sąsiadek, 10 lat 
temu przedstawiciel Nidy Gips 
na Górnym Śląsku, obecnie peł-

nomocnik Grupy PSB na Górnym Śląsku 
i w Małopolsce, tak zapamiętała motywy 
swojej najważniejszej decyzji z tamtego 
okresu.	–	Obserwowałam,	 jak	małe	hur-

townie,	które	uwierzyły	Bogdanowi	Panhirszowi,	że	płyta	gipsowo-
kartonowa	oferowana	przez	Nidę	Gips	może	stać	się	szlagierem	
rynkowym,	wyrosły	w	 krótkim	 czasie	na	poważne,	 prężne	 firmy.	
Wiedzieliśmy,	że	w	każdej	działalności	liczą	się	przede	wszystkim	
ludzie.	Skoro	 zespół	 stworzony	przez	Panhirsza	w	Nidzie	potrafił	
wykreować	rynek	płyty	g-k	w	Polsce,	byłam	pewna,	że	dołączając	
do	niego,	kiedy	odchodził	z	Nidy,	po	to	by	stworzyć	nową	firmę,	
robię	dobrze	i	że	na	tym	wygram.
Propozycję pracy w nowej firmie kierowanej przez Bogdana Pan-
hirsza i Mirosława Lubarskiego otrzymało kilkadziesiąt osób, wy-
wodzących się z Nidy Gips. 
Dorotę Rzepę najbardziej przekonywała do Bogdana Panhirsza, 
i nadal przekonuje, jego zdolność tworzenia czegoś z niczego.  
–	Tak	stworzył	zespół	sprzedaży	i	marketingu	w	Nidzie	Gips.	Zara-
żał	ludzi	chęcią	pracy.	
Dorota Rzepa i jej mąż Sławomir nie wahali się, gdy Panhirsz za-
pytał, czy odejdą z Nidy i pójdą z nim do nowej firmy. Pracowa-
ła w dziale handlu, z czasem awansowała na kierownika działu 
sprzedaży w centrali Grupy. Same początki PSB wspomina jako 
bardzo trudne.	-	Nawał	pracy.	Nie	liczyliśmy	godzin,	weekendów,	
niedziel,	czasami	nocy	przepracowanych	w	firmie.	Wytrwaliśmy,	
bo	wszyscy	byliśmy	jak	rodzina	mająca	wspólny	cel.

„Korzenie” w Nidzie Gips mają także: Anna Gawlik, Dorota Kwie-
cień, Waldemar Podsiadło i Jarosław Zaborowski.
Anna Gawlik jest jednym z 40 pracowników, którzy od samego 
początku organizowali swoje stanowiska pracy. Czuje się przez to 
bardzo związana z Grupą.
Dla Doroty Kwiecień, przy podejmowaniu decyzji, że odchodzi 
z Nidy Gips, by zatrudnić się w zupełnie nowej firmie, ważne było 
to, że znała bardzo dobrze osoby, z którymi wcześniej pracowała 
i miała nadal pracować.
Jarosław Zaborowski pamięta rozmowę z Bogdanem Panhir-
szem pod koniec marca 1998 r.	–	Bogdan	zapytał,	czy	mógłbym	
przygotować	projekt	budżetu	marketingowego	nowej	firmy.	Wie-
działem,	 że	 zamierza	 odejść	 z	Nidy	Gips	 i	 że	wraz	 z	 nim	może	
odejść	 wielu	 innych	 pracowników.	 Przygotowałem	 taki	 projekt,	
oczywiście	pracując	nad	nim	po	godzinach.	Potem	złożyłem	wy-
mówienie	w	Nidzie,	a	od	czerwca	1998	r.	pracuję	dla	PSB.
Waldemarowi Podsiadło pracę w nowej firmie zaproponował 
Bogdan Panhirsz.	 -	 Odpowiedziałem,	 że	 jestem	 zainteresowany.	
Dlaczego?	 –	 Bogdan	 był	 gwarantem	 takiej	 organizacji	 i	 relacji	
wewnątrz	 firmy,	 które	będą	oparte	na	 zdrowych	 i	 uczciwych	 za-
sadach,	a	rozwój	pracowników	będzie	inwestycją	firmy,	a	nie	kulą	
u nogi.
Joanna Pasek i Jarosław Dobrogoszcz pracują w PSB wpraw-
dzie od czerwca 1998 r., ale do Grupy nie trafili „po Nidzie”, lecz 
zwyczajnie dlatego, że nowa firma potrzebowała pracowników, 
a ekipa Nidy znana była w okolicy, jako zespół sukcesu. Pozytyw-
na fama kazała zwrócić na PSB uwagę także Ninie Chwalińskiej  
– zaczęła w Wełeczu pracę od kwietnia 2000 r., a rozmowę kwalifi-
kacyjną z Mirosławem Lubarskim zapamiętała jako bardzo miłą.



Grupa PSB - 10 lat partnerstwa

160

Joanna Pasek	wspomina	–	miałam	
wtedy	 25	 lat,	 rok	 wcześniej	 broni-
łam	 magisterium	 z	 prawa,	 wierzy-

łam	 w	 siebie.	 Od	 razu	 zorientowałam	
się,	 że	praca	w	nowopowstającej	 firmie	
jest	 niepowtarzalną	 szansą	 na	 zdoby-
cie	doświadczenia	oraz,	że	otwierają	się	
przede	mną	perspektywy	rozwoju	kariery	

zawodowej.	Zarząd	spółki	obdarzył	mnie	ogromnym	kredytem	za-
ufania,	mogłam	tworzyć	dział	kadr	od	podstaw.	Dostałam	wolną	
rękę,	a	że	nie	boję	się	wyzwań	i	chętnie	podejmuję	ryzyko	-	spró-
bowałam.	Dziś	mam	 satysfakcję	 i	 poczucie,	 że	moja	 praca	 jest	
potrzebna	i	doceniana.

Bogdan Kucharski, podejmując 
w styczniu 2001 r. pracę w PSB 
często nucił znany przebój: - „Tu na 

razie	jest	ściernisko,	ale	będzie	San	Fran-
cisco”....	-	Bo	tak	wtedy	było.	Wokoło	pola.	
Krajobraz	 typowo	 wiejski.	 Siedziba	 cen-
trali	mieściła	 się	w	niedużym,	wynajmo-
wanym	budynku.	O	standardzie	obiektów	

magazynowych	 trudno	 było	 cokolwiek	 dobrego	 powiedzieć.	 To 
mnie	 nie	 zniechęcało.	 Pracując	wcześniej	 niemal	 20	 lat	w	 róż-
nych	magazynach,	wiedziałem,	że	najważniejsze	jest	jak	do	za-
gadnień	logistyki	podchodzi	kierownictwo	firmy.	Zarząd	PSB	miał	
orientację	co	znaczy	dobra,	albo	zła	gospodarka	magazynowa.

Za co cenię PSB? Co można/należałoby w spółce zmienić?

Iwona Kowal pracę w PSB nazywa 
przygodą, ...która trwa już dziewięć 
lat. Co najbardziej ceni geograf 

z wykształcenia w firmie związanej ściśle 
z budownictwem?	–	Możliwość	rozwoju,	
dobre	kontakty	z	szefostwem,	otwartość	
na	problemy	pracowników,	bardzo	dobrą	
organizację	pracy.	Tutaj	cały	czas	coś	się	

dzieje,	 nigdy	 nie	 stoimy	w	miejscu.	W	 PSB	 każdy	 zna	 zarówno	
swoje	obowiązki	jak	i	prawa.	Podoba	mi	się	wprowadzenie	kate-
goryzacji stanowisk oraz motywacyjnego systemu oceny pracow-
ników. 
Studiowanie	geografii,	którą	ukończyłam	dobrych	parę	lat	przed	
podjęciem	pracy	w	Wełeczu,	 otwiera	 horyzonty,	 uczy	widzenia	
różnych	 zagadnień	 w	 szerokim	 kontekście.	 Geografowi	 łatwiej	
zrozumieć	 skomplikowane	 nieraz	 powiązania,	 jakie	 występują	
w	gospodarce	i	w	ogóle	w	życiu	społecznym.
Szanse rozwoju stwarzane każdemu przez kierownictwo PSB 
bardzo ceni również Iwona Prędka. Dziewięć lat temu zaczyna-
ła pracę w Wełeczu jako referent w dziale sprzedaży. To nie był 
szczyt możliwości i ambicji kogoś, kto miał w dorobku studia ma-
gisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku 
finanse i bankowość. Iwona Prędka od 2002 r. pełni obowiązki 
kierownika działu sprzedaży jednej z grup asortymentowych, 
a trzy lata później zaczęła także koordynować obsługę dostaw 
materiałów budowlanych dla generalnych wykonawców typu 
Budimex Dromex, Skanska, Hochtief. Potwierdzenia dowodu, że 
Grupa chce, żeby pracownicy się rozwijali, Iwona Prędka nie musi 
długo szukać.	–	W	 lipcu	1999	r.	zrealizowałam	swój	cel,	zdoby-
łam	 legalną	pracę,	w	pełnym	wymiarze	godzin,	 z	pakietem	so-
cjalnym…	Ważniejsze	jest	jednak	to,	co	otrzymałam	jako	„pakiet	
dodatkowy”	-	przez	cały	czas	mogłam	poszerzać	wiedzę	z	zakresu	
finansów	i	rachunkowości,	zarządzania	firmą	i	personelem,	pro-
wadzenia	negocjacji	handlowych.	Idąc	po	kolejnych	szczeblach	
kariery,	nabyłam	umiejętności	pozwalające	mi	zajmować	samo-
dzielne stanowisko kierownicze.
Dorota Rzepa ceni przełożonych, że w tak dużej organizacji po-
trafią jasno wyznaczać cele i pomagać w ich osiągnięciu.

Waldemar Podsiadło zwraca uwagę, że - w PSB nie ma „trud-
nych”	 tematów,	 każdy	może	 śmiało	wypowiadać	 swoje	 zdanie	
na	każdy	temat.	
Nina Chwalińska ceni to wszystko, co już udało się całej Grupie 
osiągnąć, czyli konsolidację rynku. Szczególnie przy tym docenia 
akcjonariuszy, którzy tworząc PSB dowiedli, ze potrafią myśleć 
długofalowo.

Anna Gawlik ocenę Grupy formu-
łuje tak	-	Cenię	PSB	za	nowe	wy-
zwania,	jakie	wciąż	stawia	przed	

sobą,	za	to,	że	nie	zadowala	się	sukce-
sami	już	osiągniętymi,	ale	wciąż	wyżej	
podnosi	 poprzeczkę.	Wraz	 z	 rozwojem	
Grupy	 rozwijają	 się	 pracownicy.	 Róż-
norodność	 podejmowanych	 przez	 PSB	

przedsięwzięć	 sprawia,	 że	 praca	 jest	 ciekawa	 i	mobilizuje	 do	
ciągłego	podnoszenia	kwalifikacji.	Pracując	w	PSB	ukończyłam	
studia	w	Wyższej	 Szkole	 Ekonomii	 i	 Administracji	w	 Kielcach	
(magisterium	z	rachunkowości)	 i	 roczne	studia	podyplomowe	
na	UMCS	w	Lublinie	 (też	z	zakresu	rachunkowości).	Uczestni-
czyłam	również	w	wielu	szkoleniach,	m.in.	kończąc	roczny	kurs	
w	Stowarzyszeniu	Księgowych	Polskich.	 Praca,	 nauka	 i	 pogłę-
bianie	wiedzy	podczas	szkoleń,	wszystko	to	pozwoliło	mi	rozwi-
nąć	własne	umiejętności	i	kompetencje.
Jarosław Dobrogoszcz najbardziej ceni PSB za to, że	–	spółka	
potrafiła	skupić	ludzi,	którzy	widzą	i	potrafią	docenić	zaangażo-
wanie	każdego	pracownika	w	rozwój	firmy.	Dzięki	pracy	w	PSB	
rozwijam	 się	 zawodowo.	 Od	 najniższego	 szczebla	 w	 dziale	
handlowym,	następnie	kierownika	jednego	z	działów	awanso-
wałem	na	szefa	działu	Mrówek,	najprężniej	rozwijającego	się	
w	spółce.	Mój	 rozwój	w	PSB	był	 cały	czas	wspierany	poprzez	
szkolenia,	 elastyczne	 podejście	 do	 czasu	 pracy	 podczas	 stu-
diów	czy	możliwość	uczestnictwa	w	kursach	językowych.	Skoro	
za	 to	wszystko	 cenię	 PSB,	 staram	 się	 tak	 samo	 postępować	
z	 koleżankami	 i	 kolegami	 z	 zespołu,	 którym	 kieruję.	 Jednym	
z	głównych	celów	w	mojej	pracy	jest	motywowanie	ich	tak,	aby	
chcieli	być	coraz	 lepsi	 i	 stwarzanie	warunków	do	osiągnięcia	
tego.
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Pytanie: Co można/należałoby w spółce zmienić? – jest trudniejsze.

Bożena Kmieć-Sąsiadek, uważa, że	–	raczej	nic	nie	trzeba	zmie-
niać,	a	wręcz	„tak	trzymać”.	Strategia	Grupy	jest	jasna	i	general-
nie	polega	na	nadążaniu,	a	czasem	nawet	wyprzedzaniu	ogól-
nych	trendów	panujących	na	rynku	budowlanym,	wprowadzaniu	
nowych	działań	handlowych	i	marketingowych,	które	inne,	kon-
kurencyjne	firmy	bardzo	często	później	naśladują.	W	handlu	tak	
jest,	że	”lepszy	ten	kto	pierwszy,	a	nie	ten	co	lepszy”.

Iwona Prędka ocenia, że	–	potrzebne	
są	zmiany	w	zakresie	wewnętrznych	
relacji w sieci na linii akcjonariusze 

–	 centrala	 PSB	 –	 dostawcy.	Należałoby	
wprowadzić	 zasadę	 obligatoryjnego	
przejścia	 na	 fakturowanie	 „centralne”	
wszystkich zakupów realizowanych z listy 
dostawców PSB, w momencie podpisa-

nia	przez	hurtownię	umowy	przystąpienia	do	Grupy.	W	przypadku	
producentów,	z	którymi	dana	hurtownia	miała	umowy	bonusowe,	
mógłby	warunkowo	obowiązywać	okres	przejściowy	do	zakończe-
nia	 roku	 obrotowego	 (by	 nowy	 akcjonariusz	 i	 producent	mogli	
dokonać	 wzajemnych	 rozliczeń	 wynikających	 z	 wcześniejszych	
kontraktów	bezpośrednich).	Z	chwilą	rozpoczęcia	nowego	okresu	
rozliczeniowego	zakupy	powinny	być	automatycznie	realizowane	
tylko	poprzez	centralę	PSB.
Iwona Prędka wyraźnie zastrzega, że to jest wyłącznie jej opinia.

Potrzebę zmian w otoczeniu, w jakim funkcjonuje PSB dostrzega 
Dorota Kwiecień. Konkretnie	–	niejednokrotnie	ograniczają	ak-
tywność	gospodarczą	przepisy	prawne,	często	nie	mające	wiele	
wspólnego	z	rzeczywistością.	Chodzi	zwłaszcza	o	obowiązywanie	
niektórych	przepisów	wobec	małych	i	średnich	przedsiębiorstw.

Relacje w pracy: z kolegami, z szefami, z akcjonariuszami PSB i z dostawcami Grupy – jakie są?

Anna Gawlik	 -	Koleżeńska	atmosfera	 i	satysfakcjonująca	mnie	
praca	powodują,	iż	poniedziałki	w	firmie	nie	są	takie	trudne.	Two-
rzymy	 zgrany	 zespół,	w	 którym	wzajemnie	 się	wspomagamy	–	
żaden	problem	nie	jest	wtedy	problemem.

Dorota Rzepa	 –	Mam	dobre	 re-
lacje	 z	przełożonymi	 i	 z	 kolega-
mi.	Podobnie	z	akcjonariuszami	

i	 z	 dostawcami.	 Dużo	 zawdzięczamy	
organizowanym przez PSB szkoleniom 
w regionach, prowadzonym przez pro-
ducentów	 dla	 należących	 do	 Grupy	
kupców.	Pracownicy	 centrali	 z	Wełecza,	

jak	tylko	czas	pozwala,	chętnie	w	nich	uczestniczą.	To	pomaga	
budować	relacje	długotrwałe.	Poznajemy	się	bliżej	 także	na	fo-
rum	 towarzyskim	 -	 nieodzowne	 są	przecież	wieczorne	 rodaków	
rozmowy,	 swoiste	 podsumowanie	 zajęć	 seminaryjnych.	 Dzięki	
takim	wydarzeniom	służbowy	kontakt	telefoniczny	czy	mailowy	
dopełniany	jest	bardzo	ważnym	w	pracy	spotkaniem,	które	lite-
ratura	określa	jako	face	to	face.	Wiemy	lepiej	jaki	kto	jest.	Łatwiej	
nam	potem	ze	sobą	współpracować.
Joanna Pasek podkreśla ogromne zaangażowanie pracowni-
ków i utożsamianie ich celów osobistych z celami spółki, zwłasz-
cza podczas realizowania wspólnych projektów. - Od wielu lat 
prowadzona	jest	polityka	personalna	zwiększająca	stopień	mo-
tywacji	oraz	identyfikacji	pracowników	z	PSB.	Poza	atrakcyjnym	
wynagrodzeniem	można	liczyć	na	premie,	dopłaty	do	ubezpie-
czeń,	 dopłaty	 do	 posiłków,	 dofinansowanie	 kształcenia,	 wypo-
czynku, rekreacji. 
Ważne	są	również	czynniki	niematerialne:	przyjemna	atmosfera	
pracy,	 wyjazdy	 integracyjne,	możliwości	 rozwoju	 oraz	 awansu	
(pionowego	jak	i	poziomego),	prestiż	Grupy,	optymalne	warunki	
pracy,	w	 których	potencjał	 każdego	 jest	 jak	najlepiej	wykorzy-
stany,	pewność	zatrudnienia,	prowadzona	przez	spółkę	polityka	
prorodzinna.

Ale tym, co Joanna Pasek ceni w PSB najbardziej jest ciągły rozwój 
Grupy.	 -	 Nieustannie	 stawiane	 są	 przed	 nami	 nowe	wyzwania.	
Nie	można	popaść	w	 rutynę.	Większość	 z	 realizowanych	 zadań	
wymusza	stosowanie	nowatorskich	rozwiązań.	Ogromna	dynami-
ka	pracy	powoduje,	że	niezbędne	jest	nabywanie	nowych	umie-
jętności,	 podnoszenie	 swoich	 kwalifikacji.	 Mnie,	 podobnie	 jak	
wielu	koleżankom	 i	kolegom,	 tworzenie	czegoś	nowego	sprawia	
przyjemność.

Iwona Kowal wie, że	-	bez	dobrych	kontaktów	z	akcjonariuszami	
i	dostawcami	PSB	nie	mogłabym	dobrze	wykonywać	swoich	obo-
wiązków.	Rozmowy	o	finansach,	jakie	muszę	prowadzić,	niekiedy	
są	bardzo	trudne.	Dlatego	bardzo	cenię	atmosferę	szacunku,	od	
zawsze	obowiązującą	w	Grupie	wobec	partnerów	i	pracowników.

-	Dziesięć	lat	pracy	w	PSB	– mówi Bożena Kmieć-Sąsiadek - spo-
wodowało,	że	znamy	się	z	szefami,	dużą	częścią	kolegów,	 także	
z	wieloma	akcjonariuszami	bardzo	dobrze	i	wiemy	czego	od	kogo	
można	oczekiwać.	Ogromną	wartością	–	porównując	pracę	przed-
stawicieli	regionalnych	innych	firm	–	jest	możliwość	podejmowa-
nia	szybkich	decyzji	wobec	każdego	problem	pojawiającego	się	
na	rynku.	W	wielu	firmach,	np.	producentów	–	drabinka	podejmo-
wania	jakichkolwiek	decyzji	jest	tak	skomplikowana,	że	czeka	się	
„na	odzew”	2-3	dni.	U	nas	-	po	konsultacji	z	szefami	–	w	większo-
ści	przypadków	problemy	rozwiązywane	są	w	przeciągu	godziny.	
I	oby	tak	zostało.

Jarosław Zaborowski twierdzi, że 
- powiedzenie „Firma to ludzie” 
w	 przypadku	 PSB	 nabiera	 wyjąt-

kowego	znaczenia.	Jest	tak,	że	chce	się	
codziennie	przyjeżdżać	do	Wełecza	do	
pracy	–	zapewnia	Jarosław	Zaborowski.	
-	Praca,	którą	wykonuję	jest	wyjątkowa	
–	opowiada.	–	W	marketingu	trzeba	re-
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alizować	samego	siebie.	Nie	otrzymuję	np.	 żadnych	gotowych	
formularzy.	Mam	jedynie	zadanie	i	muszę	dobrze	się	zastanowić,	
co	i	jak	zrobić,	żeby	je	wykonać.	Obserwuję	innych,	z	naszej	bran-
ży,	 z	 branż	 pokrewnych,	 albo	 całkiem	 odmiennych,	 wyławiam	
najciekawsze	pomysły,	 ale	 sprawdzonych	wzorów	nie	ma.	Na-
wet	jeśli	coś	daje	się	adaptować,	to	tylko	we	fragmentach.	Nigdy	
nie	obyło	się	bez	nasycenia	nowego	produktu	marketingowego	
PSB	oryginalnymi	pomysłami	naszego	działu	marketingu.
Dodatkowe	utrudnienie	polega	na	tym,	że	będąc	firmą	handlową	
musimy	pokazywać	produkty,	które	zarazem	mieszczą	się	w	ofer-
cie	dostawców	PSB.	Niezbędne	jest	więc	wspólne	zaangażowanie,	
np.	w	kampanie	reklamowe	w	telewizji.	Tyle,	że	zawsze	w	takich	
sytuacjach	nie	ma	 się	pełnej	 swobody,	 zawsze	 trzeba	uwzględ-
niać	 rozmaite	uwarunkowania	partnerów	–	ktoś	 zużył	 cały	 limit	
środków	 na	 inne	 przedsięwzięcia,	 kto	 inny	 nigdy	 wcześniej	 nie	
uczestniczył	 w	 akcjach	 o	 tak	 szerokiej	 skali.	 Przekonywanie	 jest	
nierzadko	 zajęciem	 żmudnym,	 tym	bardziej,	 że	 jak	 przedstawić	
coś,	czego	jeszcze	nie	ma,	co	jest	dopiero	w	mojej	głowie.	Ja	już	
to	widzę,	wiem	że	pomysł	wypali,	ale	wypali	 tylko	wtedy,	 kiedy	
dołożą	się	partnerzy.
- Od kilku lat wielkim atutem w takich sytuacjach jest argument, 
że	 komunikacja	 marketingowa	 PSB	 ma	 przełożenie	 na	 wzrost	

świadomości	marki	i	wzrost	sprzedaży.	Pomysły	PSB	i	współpraca	
dostawców	 z	 Grupą	 procentują.	 Kampanie	 reklamowe	 prowa-
dzone	centralnie	przynoszą	wymierne	efekty	sprzedażowe	akcjo-
nariuszom.

Nina Chwalińska wie, że przy-
jazną atmosferę panującą 
w ekipie pracowników w We-

łeczu dobrze postrzegają kontrahenci, 
nawet przy rozmowach telefonicznych. 
Opowiadają jej o tym ci, z którymi ma 
szczególnie dobre relacje, a stara się, 
żeby współpraca była rzeczowa i sympa-

tyczna w każdym przypadku.	–	Niestety,	część	akcjonariuszy	po-
trafi	długo	kupować	towar	wyłącznie	bezpośrednio	u	dostawcy,	
przypominając	sobie	o	swojej	przynależności	do	Grupy	dopiero	
wtedy,	kiedy	tego	towaru	brakuje	na	rynku,	a	dostawca	dla	nich	
już	 go	 nie	ma.	 Są	 żale,	 czasami	 pretensje,	 tymczasem	 ocena	
sytuacji	musi	być	jednoznaczna,	choć	wcale	nie	koniecznie	spro-
wadzać	się	do	powiedzenia	„jak	Kuba	Bogu,	tak	Bóg	Kubie”.	Po	
prostu	–	siłę	Grupy	wzmacnia	lojalność	i	kupców,	i	dostawców.	
Kto	buduje	z	Grupą	długofalowe	relacje,	zawsze	może	liczyć	na	
pomoc,	gdy	sytuacja	na	rynku	robi	się	trudna.

Jakie plany/zadania zawodowe zostały przez Panią/Pana już zrealizowane?  
Jakie chce Pani/Pan zrealizować?

Bogdan Kucharski	–	Moje	plany	zawodowe	od	wielu	lat	wiążą	
się	z	pracą	w	magazynach,	bo	to	jest	moja	pasja	–	zarządzanie	
magazynami i planowanie nowych powierzchni magazynowych. 
Magazyny	 to	 jeden	 z	 trzech	 głównych	 działów	 pionu	 logistyki	
w	każdej	sieciowej	firmie.	PSB	ma	już	nowoczesny	magazyn,	ale	
rewolucja w organizacji gospodarki magazynowej jeszcze przed 
nami.	Obecnie,	w	ścisłej	współpracy	z	 informatykami,	z	pionem	
sprzedaży,	a	na	zewnątrz	-	z	dostawcami	Grupy,	pracujemy	nad	
systemem	kodów	kreskowych.	Każdy	towar	będzie	miał	swój	kod	
i	 będzie	 po	 tym	 kodzie	 „prowadzony”	 (zczytywany,	 ewidencjo-
nowany), co niezwykle usprawni dysponowanie nim stosownie 
do	potrzeb	obrotu.	Rzecz	znana,	ale	trzeba	uwzględnić,	że	cho-
dzi	o	dziesiątki	tysięcy	kategorii	asortymentowych.	O	materiały	
budowlane	 i	wyroby	do	wykończenia	wnętrz	ulokowane	na	po-
wierzchniach	 wielu	 tysięcy	 metrów	 kwadratowych.	 Oczywiście,	
komputery stosujemy w codziennej pracy od lat, ale szkolenia, 
jakie	 przechodzimy	na	najlepszych	wzorach,	 pozwalają	myśleć	
o	kolejnym,	znacznie	wyższym	poziomie	organizacji	pracy	nasze-
go	działu.

Waldemar Podsiadło zapew-
nia, że jeszcze nie zrealizował 
wszystkich planów związa-

nych ze swoim rozwojem zawodowym. 
Odpowiedź na pytanie zawiera się 
w przypomnieniu, że - praca informa-
tyka	wymaga	ciągłego	śledzenia	zmian	
w	 branży.	 Ciągłe	 szkolenie	 i	 nauka	 są	

wpisane	 w	 mój	 zawód.	 Obejmują	 i	 zabezpieczenia,	 i	 sprzęt,	
i zmiany w oprogramowaniu. PSB jest fenomenem na rynku. 
Godnym	 najwyższego	 uznania.	 Ale	 ja	mam	 problem,	 bo	 szu-
kanie	chociażby	w	miarę	podobnej	organizacji,	 czy	branży	nie	
daje	efektów.	Informatycy	w	Wełczu,	wraz	z	gronem	współpra-
cowników,	muszą	być	pionierami.	To	inni	opierają	się	na	naszych	
doświadczeniach,	starają	się	nas	śledzić,	by	coś	ściągnąć	dla	sie-
bie.	
Planując	 kolejne	wdrożenia	programów	czy	 sprzętowe	musimy	
zawsze	pamiętać,	że	nowości	nie	mogą	utrudniać	prowadzenia	
biznesu	w	firmach	kupieckich,	często	bardzo	małych.	Barierę	kwa-
lifikacji	personelu	tych	firm	też	trzeba	brać	pod	uwagę.	Lista	mo-
ich	lektur	i	szkolenia	muszą	więc	również	uwzględniać	najnowsze	
trendy	w	organizacji	biznesu.	
Stanowisko pracy Iwony Kowal wymaga stałego poszerzania 
wiedzy. Chcąc skutecznie dbać o należności spółki, Iwona Kowal 
podjęła studia podyplomowe (właśnie je kończy) z controllingu 
i finansów przedsiębiorstw, które są bardzo pomocne w jej pra-
cy.
Bożena Kmieć-Sąsiadek uczestniczyła już w ogromnej ilości 
szkoleń z różnych dziedzin, ale nowe wyzwania marketingowe 
i handlowe powodują, że ciągle się trzeba czegoś uczyć.	–	Mnie	
ten	twórczy	styl	pracy	bardzo	odpowiada	–	zapewnia.	–	Oczywi-
ście,	chcę	iść	jeszcze	dalej.	Teraz	przede	mną	i	innymi	przedsta-
wicielami	zarządu	Grupy	w	regionach	wyzwanie	stworzenia	sieci	
Mrówek	–	będzie	wymagało	to	dużo	pracy,	ale	mam	nadzieję	da	
również	dużo	satysfakcji	zawodowej.
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Dorota Kwiecień swoje plany za-
wodowe ulokowała w księgowo-
ści. Dział, którym kieruje porów-

nuje przy tym do fabryki – tak wielki jest 
„przerób” faktur, wypada 2,5 do 3-ech 
tysięcy miesięcznie na jednego pracow-
nika.	–	Księgowość	w	spółce	to	kontakty	
ze	wszystkimi	działami	centrali	i	z	akcjo-

nariuszami.	 Faktury	 kosztowe	 i	 umowy.	 Import,	 ubezpieczenia	
i	 obligacje.	Współpraca	 z	 bankami.	 Kredyty,	 faktoring	 i	 paylink.	
Opanowanie	 tak	 szerokiej	 sfery	działalności	 to	właśnie	 zrealizo-
wane	z	sukcesem	plany	zawodowe.	Bez	ścisłej	współpracy	z	dzia-
łem	informatyki	przy	wdrażaniu	programu	finansowo-księgowego	
oraz	programu	sprzedaży	firmy	Kolporter	Info	nie	byłoby	to	możli-
we.	Tylko	automatyzacja	prac	mogła	zagwarantować	wysoki	po-
ziom	funkcjonowania	naszego	działu.

Perspektywy PSB – jakie są?

Iwona Prędka jest optymistką. - Grupa, a przede wszystkim 
tworzący	 ją	 akcjonariusze,	 mają	 ogromną	 szansę	 na	 dalszy	
rozwój	 -	wystarczy	by	w	pełni	korzystali	 z	przewagi	konkuren-
cyjnej,	 jaką	daje	przynależność	do	PSB.	Potrzebne	jest	dalsze	
zacieśnienie	wzajemnej	współpracy	pomiędzy	akcjonariuszami	
i	centralą	Grupy.	W	ciągu	10	lat	obecności	na	rynku	wypraco-
wano	i	sprawdzono	liczne	dobre	rozwiązania,	wystarczy	otwar-
tość	 i	chęć	 ich	wdrażania.	Konieczna	 jest	zarazem	eliminacja	
podmiotów	nie	angażujących	się	w	budowanie	silnej	i	jedno-
litej sieci PSB.
Grupa	nadal	będzie	rozwijać	się	w	obszarze	rynku	hurtowego.	Nie	
musi	to	jednak	być	równoznaczne	z	dużym	przyrostem	w	gronie	
akcjonariuszy	nowych	kupców.	Do	akcjonariatu	PSB	będą	częściej	
pozyskiwani	 odpowiedzialni	 producenci.	 Natomiast	 najbardziej	
dynamicznie	 rozwijającym	 się	 segmentem	 handlowym	 będzie	
sieć	 sklepów	 detalicznych	Mrówka	 –	 tutaj	 kupcy,	 akcjonariusze	
mogą	korzystać	z	potencjału	PSB	podwójnie	–	i	jako	typowi	hur-
townicy	oferujący	materiały	budowlane,	i	występując	w	roli	deta-
listów	-	sprzedawców	wszystkiego	co	jest	potrzebne	dla	wyposa-
żenia	i	upiększenia	mieszkań.
Optymizm gości w sercu i umyśle Niny Chwalińskiej. - Mam 
nadzieję,	że	Grupa	będzie	nadal	się	dynamicznie	rozwijać	i	w	na-
stępnej	dekadzie	pozyska	25%	rynku	budowlanego	-	przecież	nas	
na	to	stać.	
Nieco inaczej ocenia sytuację Waldemar Podsiadło, zaczyna-
jąc od zdecydowanego stwierdzenia, że - Konsolidacja nie jest 
pustym	słowem	–	tylko	silna	 i	dobrze	zarządzana	organizacja	

może	być	odpowiedzią	dla	sieci	zagranicznych.	Nie	ma	już	cza-
su,	 aby	 przekonywać	 niezdecydowanych	 do	 budowy	Mrówek.	
Tylko	podjęcie	szybkich	i	konkretnych	działań	może	zadecydo-
wać,	czy	za	kilka	lat	Grupa	PSB	będzie	nadal	liderem	na	rynku	
czy	jedynie	„kolejnym	dobrym	pomysłem”.

Jarosława Dobrogoszcza do opty-
mizmu obliguje stanowisko – skoro 
odpowiada przed zarządem spółki 

za sieć sprzedaży detalicznej, czyli za 
Mrówki, musi zrobić wszystko, żeby takie 
sklepy szybko powstały w całej Polsce. 
Jak tego dokonać nie będąc optymi-
stą?...

Jarosław Dobrogoszcz podkreśla, że siłę czerpie z 10-letniej pracy 
w PSB.	-	Kiedy	widzi	się,	że	z	małej	firmy,	a	taką	byliśmy	w	1998	r.,	
powstaje	 lider	 rynkowy,	 to	 człowiek	 jest	 dumny,	 że	 tu	 pracuje	
i	chociaż	cząstka	sukcesu	jest	jego	wkładem.
Przechodząc	do	konkretów	mówi	wprost	–	do	2012	r.	sieć	Mrówek	
w	Polsce	będzie	liczyć	150	sklepów.	
Na uwagę, że jest dopiero 20, reaguje spokojnie.	–	Nie	dopiero,	
lecz	 już!	Doświadczenie	 zdobyte	przy	 ich	 tworzeniu	 i	prowadze-
niu,	będzie	wielkim	kapitałem	tych,	którzy	wezmą	udział	w	całym	
wielkim	przedsięwzięciu	budowy	w	Polsce	powiatowej	dobrze	po-
strzeganej przez klientów sieci Mrówek.

Jarosław Zaborowski dodaje, że	-	z	budową	sieci	detalicznej	PSB	
Mrówka	trzeba	zdążyć	przed	konkurencją.

A teraz ostatnie pytanie, może nieco przydługie, ale chyba ważne: czy z taką ekipą w Wełeczu i z tak 
przebojowymi kupcami z całej Polski, ze sprawdzoną szeroką reprezentacją największych i najlepszych 
producentów materiałów budowlanych, z wypróbowanymi dostawcami usług - czy w ramach dobrze 
przemyślanego partnerstwa Bogdan Panhirsz i Mirosław Lubarski mają prawo wątpić w sens dalszego 
rozwoju Grupy PSB?... 

Najważniejsze jest to, że mocno wierzą w ten rozwój.
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Raport 10-lecia
W tym rozdziale albumu miniona dekada Grupy PSB po-
kazana jest przez pryzmat liczb ujętych w tabelach lub 
w wykresach oddających najistotniejsze fakty i zjawiska.
Te, które dotyczą samej spółki oraz takie, które odnoszą się 
do całej sieci. Nie jest to typowy raport spełniający wymo-
gi sprawozdań finansowych spółek objętych obowiązkiem 
składania tego rodzaju dokumentów. Uzupełnia on jednak, 
naszym zdaniem, w sposób bardzo istotny treści zawarte na 
poprzednich stronach albumu. 
W pierwszej części przedstawiamy akcjonariat i statutowe 
władze spółki, historię zmian w liczbie udziałowców oraz 
podajemy nazwiska wszystkich członków Rad Nadzorczych. 
Następnie rysujemy ekonomiczne tło polskiej gospodarki 
i branży budowlanej w czasie kiedy rozwijała się nasza sieć. 

Kolejno przedstawiamy wyniki spółki w różnych aspektach: 
osiągniętych przychodów, struktury klientów i zakresów pro-
wadzonej działalności. Pokazujemy także ewolucję asorty-
mentu, który składy nabywały poprzez centralę Grupy i ska-
lę tego zjawiska.
Dużą część rozdziału poświęcamy na opis wachlarza sze-
roko rozumianych działań marketingowych, jakie realizo-
waliśmy w latach 1998-2007. Pokazujemy skalę kampanii 
reklamowych, billboardowych i promocyjnych, piszemy 
o wydawnictwach własnych, aktywności internetowej, na-
szej obecności w sporcie i mediach, a także o otrzymanych 
nagrodach. 
Kończymy nasz Raport 10-lecia częścią poświęconą inwe-
stycjom i finansom spółki.

Władze Spółki
Walne Zgromadzenie 

Historia Grupy PSB to dzieje 3 spółek o różnych nazwach 
i formach prawnych – Panhisz sp. z o.o., Grupa PSB sp. z o.o. 
i Grupa PSB S.A. Wykres pokazuje jak zmieniała się liczba 
udziałowców-akcjonariuszy.

Ilość	udziałowców/akcjonariuszy	wg	stanów	na	koniec	danego	roku

Rady Nadzorcze

W historii spółek Rady Nadzorcze wybierano 8-krotnie. Dłu-
gość ich kadencji różniła się. W obecnej Spółce skład Rady 
wybierany jest co dwa lata.

Od początku funkcjonuje zasada, że Radę Nadzorczą tworzy 
7 członków, w tym 1 przedstawiciel producentów – dostaw-
ców spółki i 6 przedstawicieli firm kupieckich. 

Łącznie swoje funkcje w Radach Nadzorczych sprawowały 
23 osoby, niektóre kilkakrotnie (w nawiasie kadencje):
• Jarosław Bech (VII)
• Marian Fijołek (I-III, V-VIII)
• Tomasz Flis (VIII)
• Robert Gazda ( kadencje II-VII)
• Roman Grzenkowicz (VI-VIII)
• Wiesław Jacheć (I-VI) 
• Wojciech Jędraszek (V-VI)
• Waldemar Kociełowicz (VII)
• Jan Kościelski (VII-VIII)
• Tadeusz Kramski (I-II)
• Eugeniusz Krzywda (VIII)
• Jan Lachowski (IV-VI)
• Grażyna Marciniak ( I, III)
• Zbigniew Młodzik (III)
• Dariusz Nizio (VIII)
• Artur Olchawa ( VII-VIII)
• Jan Polakowski (I-II)
• Robert Sękulski (IV)
• Krzysztof Stępiński (I-III)
• Andrzej Tomaszek (II-VI)
• Mariusz Wencel (I)
• Dariusz Zarzycki (IV-V)
• Mirosław Zinów (IV)
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I II III IV V VI VII VIII

29.12.1998 
–

20.11.1999

20.11.1999 
–

19.04.2000

19.04.2000
 – 

29.05.2001

29.05.2001 
– 

17.06.2002

17.06.2002 
– 

12.06.2003

12.06.2003 
– 

17.06.2004

17.06.2004 
– 

07.06.2006

07.06.2006 
– 

13.06.2008

Zmiany w akcjonariacie
Od samego początku udziały, a następnie akcje naszych 
trzech spółek, posiadały osoby fizyczne i różnorodne pod-
mioty gospodarcze, głównie firmy zajmujące się handlem 
i w mniejszym stopniu produkcją materiałów dla budownic-
twa.
W ciągu dziesięciu lat spółki przyjęły w poczet akcjonariatu 
317 firm kupieckich, w tym samym czasie odeszło z Grupy 
77 podmiotów o takim profilu działania.

Rok
Nowi 

akcjonariusze 
(kupcy)

Grupa 
zakończyła 
współpracę

Odeszli 
z Grupy 

z własnych 
powodów

Różnica

1998 60   60

1999 61   61

2000 67 2  65

2001 14 5  9

2002 24 5 2 17

2003 25 10 2 13

2004 20 9 4 7

2005 18 11 5 2

2006 10 11 6 -7

2007 17 3 2 12

Podsumowanie 317 56 21 239

W początkowym okresie Grupa powiększała się w tem-
pie ponad 60 firm rocznie. Począwszy od 2001 r. spadło 
ono do poziomu kilkunastu-dwudziestukilku akcjonariuszy. 
W 2000 r. doszło do pierwszych rozstań, na początku po 

kilka w ciągu roku. W latach 2003-2006 spółkę opuszczało 
rocznie kilkunastu akcjonariuszy. Jak widać, nasilenie rotacji 
przypada na lata najbardziej trudne dla sektora budowlane-
go. Spora część firm po prostu zbankrutowała lub zmieniła 
profil działalności. W ciągu dekady 22 firmy handlowe ode-
szły z własnej woli i prowadzą obecnie tę samą działalność 
poza Grupą PSB.
W ostatnim dniu grudnia 2007 r. akcje Grupy PSB S.A. po-
siadało 383 akcjonariuszy, w tym: dwa przedsiębiorstwa 
zagraniczne, 7 spółek akcyjnych, 75 spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 2 spółki cywilne, 1 spółdzielnia, 66 spół-
ek jawnych, 230 osób fizycznych. Według innej statystyki 
akcjonariat można podzielić na: firmy handlowe – 69,8% 
udziału w kapitale i ilości głosów, producentów (dostawców 
spółki) – 24,6% udziału w kapitale i ilości głosów, i osoby fi-
zyczne – 5,6% udziału w kapitale i ilości głosów.

Struktura akcjonariatu Grupy PSB S.A. wg stanu na 31 grudnia 2007 r.

Kadencje Rad Nadzorczych Grupy PSB

Zarząd i Prokurent

Według założeń statutowych kadencja zarządu trwa 3 lata. 
Od początku funkcjonowania spółek w skład zarządu byli 
wybierani: Bogdan Panhirsz – dyrektor zarządu i Mirosław 

Lubarski – członek zarządu. Funkcję prokurenta, również od 
początku, pełni Edward Derela. 
W spółce obowiązuje zasada, że każda umowa lub inne 
prawnie wiążące porozumienie musi być podpisane przez 
dwie osoby spośród tego gremium. 
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Gospodarcze tło funkcjonowania PSB

Szczegółowe przedstawienie ekonomicznych uwarunkowań, 
mających wpływ na działalność PSB w latach 1998-2007, 
nie mieści się w ramach rocznicowego albumu. Zarysujemy 
jedynie ogólnie tło sytuacji w polskiej gospodarce, zwraca-
jąc uwagę na niektóre dynamiczne procesy w budownic-
twie mieszkaniowym.

Dynamika PKB

Nakłady	brutto	na	środki	trwałe	(w	mld	zł)

Udział	budownictwa	w	PKB

Co pokazują wykresy oddające dynamikę PKB, wartość na-
kładów brutto na środki trwałe i udział budownictwa w PKB? 
Bez wątpienia skutki załamania w gospodarce najsilniej 
objawiły się w latach 2001-2002, co – z pewnym opóźnie-
niem „przełożyło się” na spadek udziału budownictwa w PKB 
(w 2004 r. zaledwie niecałe 5%).
Gospodarcze załamanie, ale także wzrost, który po nim na-
stąpił, „potwierdziła” sytuacja w budownictwie mieszkanio-
wym. Widać to wyraźnie na wykresie zawierającym infor-
macje o liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto. 

Mieszkania,	których	budowę	rozpoczęto

Dane, które prezentujemy w innych działach Raportu 
10-lecia, oraz oceny zawarte w rozdziale Historia pokazu-
ją siłę więzi łączących PSB z całą gospodarką, a zwłaszcza 
ze sferą inwestycji i z budownictwem mieszkaniowym. 
„Kryzys w branży” to tytuł działu otwierającego Rok 2001 
w rozdziale Historia. „Na rynku jeszcze gorzej” – to wstęp 
do Roku 2002 w tymże rozdziale. Natomiast Rok 2003 
otwiera informacja pt. „Kryzys przełamany”. Z kolei Rok 
2006 – „Powrót koniunktury”, a Rok 2007 – „Boom w bu-
downictwie”.
Można postawić tezę, że nie zawsze zbieżny przebieg tren-
dów w gospodarce i dynamiki wyników PSB, najczęściej bie-
rze się stąd, że rozwój Grupy, tuż po jej „starcie” na rynku, 
przebiega wciąż jeszcze burzliwie. W kolejnych dekadach 
korelacja wyników PSB z osiągnięciami polskiej gospodar-
ki okaże się zapewne daleko mocniejsza. Mamy nadzieję, 
że „lepsza dynamika” pozostanie przy PSB – w ten sposób 
Grupa będzie powiększała swój udział w tworzeniu wartości 
dodanej w naszym kraju.
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Wyniki Grupy PSB

Przychody ogółu kupców

Przychody	akcjonariuszy	Grupy	PSB	w	tym	centrali	ze	sprzedaży	materiałów	
budowlanych	w	latach	2000-2007	(w	mln	PLN)

Powyższy wykres pozwala ocenić kilka zjawisk. Po pierwsze 
potwierdza informacje na temat sezonowości - niemal co 
roku przebieg krzywej popytu na materiały budowlane jest 
bardzo podobny, szczyt sezonu przypada zazwyczaj w trze-
cim kwartale, a spadek w miesiącach zimowych. 

Z wykresu wynika też wyraźnie, że z roku na rok łączne przy-
chody kupców PSB są coraz większe. Wyjątkowy charakter 
ma tutaj eksplozja popytu na materiały w marcu i kwietniu 
2004 r. spowodowana zapowiedzią wprowadzenia wyż-
szej stawki VAT na materiały budowlane w maju. Również 
w ostatnich dwóch latach regularność krzywej popytu zo-
stała wyraźnie zniekształcona – tym razem powodem była 
z jednej strony niewystarczająca podaż niektórych wyro-
bów, zaś z drugiej gwałtownie rosnące ceny części materia-
łów budowlanych. Wszystko miało związek z dobrą koniunk-
turą w branży, dzięki niej większość składów budowlanych 
zanotowała w 2007 r. rekordowe wyniki w historii swoich 
firm. Łączne przychody sieci PSB osiągnęły pułap 3,8 mld zł 
i były wyższe o 32% od wyników 2006 r. Należy jednak za-
uważyć, że nawet w tak sprzyjających okolicznościach 10% 
firm dotknęły spadki przychodów w stosunku do poprzed-
niego sezonu. Koniunktura sprzyja dużym – od wielu lat ob-
serwujemy znacząco szybszy wzrost przychodów w firmach, 
których roczne obroty przekraczają 20 mln zł, np. w 2007 r. 
podmioty te osiągnęły  przeciętnie 34% dynamikę wzrostu, 
gdy małe firmy (o przychodach poniżej 10 mln zł) rozwijały 
się znacząco wolniej – średni wzrost wyniósł 19%. Przycho-
dy Grupy PSB S.A. przekroczyły w 2007 r. „magiczny” próg 
jednego miliarda złotych i były wyższe o 36% od wyniku 
z roku poprzedniego.

Struktura przychodów

Na koniec 2007 r. w 239 firmach kupców PSB pracowało 
łącznie 7920 osób. W 27 podmiotach prowadzono także 

działalność produkcyjną (co dawało zatrudnienie 740 oso-
bom), zaś 49 akcjonariuszy świadczyło usługi wykonawstwa 
budowlanego, dając pracę 830 osobom. Jednak obie te 
dziedziny dały łącznie nie więcej niż 8% całkowitych przy-
chodów Grupy.

W strukturze odbiorców naszej sieci od lat dominują klienci 
indywidualni, w 2007 r. ta grupa generowała 48% łącznych 
przychodów składów ogółem, na drugim miejscu były firmy 
wykonawcze – 38%. Redystrybucja – odsprzedaż do dal-
szych pośredników dawała natomiast 14% obrotów.

Sieć	PSB	w	latach	1998-2007

Łączna liczba 
akcjonariuszy 
(podmiotów 
handlowych)

Łączne  
przychody  

akcjonariuszy  
(w mln PLN)

Łączna liczba 
zatrudnionych

XII 1998 49 570 1080

XII 1999 139 1160 2627

XII 2000 189 2400 4491

XII 2001 200 2500 4652

XII 2002 222 2700 5797

XII 2003 223 2570 5832

XII 2004 237 2900 6850

XII 2005 239 2770 6930

XII 2006 234 3070 6540

XII 2007 239 4100 7920*

*	 Łącznie	z	pracownikami	działów	produkcji	i	wykonawstwa	budowlanego	 
	 w	firmach	kupieckich
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Struktura	przychodów	w	składach	Grupy	PSB	w	2007	r.

Struktura klientów Grupy PSB w 2007 r.

Dostawcy i asortyment

Jednym z fundamentalnych celów Grupy jest dostarcze-
nie jej członkom jak najszerszego asortymentu towarów 
w optymalnych cenach. Z tym wiąże się konieczność zawie-
rania stosownych porozumień z dużą liczbą producentów 
i dostawców. W pierwszym roku działalności nasza oferta 
zawierała ok. 2 tys. pozycji asortymentowych pochodzących 
od 50 dostawców, pięć lat później mogliśmy już zapropo-
nować  niemal 50 tys. pozycji towarowych, dostarczanych 
przez 350 partnerów, zaś obecnie mamy do dyspozycji 
ponad 140 tys. produktów i ok. 420 umów z dostawcami. 
Jest to bez wątpienia najszersza oferta materiałów bran-
ży budowlanej na polskim rynku, zapewniana przez jeden 
podmiot gospodarczy. Dzięki niej akcjonariusze oszczędzają 
mnóstwo czasu na indywidualne negocjacje i mogą skon-
centrować się na lepszej obsłudze klientów, oferując im bar-
dzo szybkie dostawy tak szerokiej palety produktów. Jest to 
jedna z największych przewag konkurencyjnych naszej sieci 
nad pozostałymi graczami rynku materiałów budowlanych. 

Zmiany w ofercie

Poczynając od 1999 r., szybko zmieniała się paleta grup 
produktowych oferowanych przez PSB. Swoją początkową 
ofertę, dość monotematyczną, mocno skoncentrowaną na 
technologii suchej zabudowy i materiałów z nią związanych 
(chemia budowlana, sufity podwieszane), przekształcaliśmy 
w sieć stale poszerzającą asortyment wyrobów niezbędnych 
w różnych etapach budowy i remontu. Z każdym rokiem 
wzrastał w naszej ofercie udział materiałów ciężkich (ścien-

ne, dachowe, izolacyjne). Powiększyliśmy także dostępność 
takich grup asortymentowych, jak wyroby stalowe, stolarka, 
cement i wapno, kostka brukowa, ogrodzenia i bramy. Poja-
wiły się również materiały wykończeniowe, narzędzia, farby, 
instalacje i ceramika sanitarna. Obecnie, wraz z rozwojem 
sklepów Mrówka ta gama produktów – służących do remon-
tu i utrzymania domu lub mieszkania – będzie nabierać coraz 
większego znaczenia. Pamiętać także należy o dynamicznym 
wzroście skali zaopatrzenia akcjonariuszy poprzez spółkę  
– w 1999 r. jej przychody wyniosły 152 mln zł, w 2007 r. była 
to kwota siedmiokrotnie większa - 1 085 mld złotych.
Inne porównanie: w 2007 r. przychody ze sprzedaży samych 
materiałów ściennych albo samych izolacji termicznych 
przekraczały wartość całkowitych przychodów osiągniętych 
9 lat wcześniej.

Udział	grup	towarowych	w	przychodach	Grupy	PSB	S.A.

Dostawy z magazynu centralnego i dostawy 
bezpośrednie 

Optymalizując logistykę (i uwzględniając specyfikę zamó-
wień przez składy), centrala Grupy systematycznie obniża 
koszty dostaw materiałów od fabryki do hurtowni. W po-
czątkowym okresie działalności dostawy do akcjonariuszy 
poprzez magazyn centralny w Wełeczu sięgały nawet 30% 
ogólnego obrotu towarowego, co roku jednak udział ten 
maleje, w chwili obecnej wynosi ok. 10%.  W związku z two-
rzeniem sieci sklepów Mrówka centrala niebawem rozpocz-
nie budowę specjalnego centrum logistycznego zaopatru-
jącego placówki detaliczne kupców PSB.
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Strategia marketingowa

Przyszłość pojedynczych składów i całej sieci PSB leży 
przede wszystkim w umysłach i kieszeniach naszych klien-
tów – takie założenie jest podstawą wszystkich działań 
marketingowych, jakie realizujemy jako spójna sieć han-
dlowa. W kompozycji instrumentów marketingu mix, jaki 
stosujemy od pierwszych miesięcy powstania spółki, miesz-
czą się dziesiątki kampanii reklamowych w prasie, radiu, te-
lewizji, liczne kampanie promocyjne i outdorowe, wreszcie 
sponsoring  sportowy. Wszystkie te działania zaowocowały 
40% znajomością marki PSB w społeczeństwie, przy rela-
tywnie skromnych środkach finansowych w porównaniu 
z budżetami, jakimi dysponują zagraniczne sieci naszej 
branży. 

Cechą szczególną, odróżniającą PSB od innych sieci, jest sta-
ła, wieloletnia współpraca z ponad stu partnerami na polu 
marketingowym. Prawdopodobnie nikt tak długo i z tak 
dużą liczbą producentów materiałów budowlanych nie ro-
bił tak intensywnych akcji marketingowych w tym sektorze 
gospodarki. Korzystają z tego obie strony, uzyskując bardzo 
dobre efekty synergii. Poniżej wymieniamy najważniejsze 
przedsięwzięcia, jakie w minionej dekadzie realizowaliśmy 
samodzielnie lub wspólnie z akcjonariuszami i partnerami 
zajmującymi się produkcją bądź świadczeniem usług. 

Nie piszemy w tym miejscu o nieskończenie większej liczbie 
różnorodnych działań marketingowych, inicjowanych i re-
alizowanych indywidualnie przez akcjonariuszy PSB w mi-
nionym dziesięcioleciu – to temat na oddzielną publikację, 
przypominamy jednak, że w rozdziale o historii Grupy czy-

telnik znajdzie sporo informacji o wielu ciekawych przedsię-
wzięciach wybranych kupców.

Wizualizacja punktów handlowych sieci

Jednym z kluczowych celów marketingowych, jaki postano-
wiliśmy realizować od początku, było dążenie do jednolite-
go oznakowania całej sieci składów. Obecnie 223 podmioty 
(ponad 90% akcjonariuszy) posiadają Certyfikat Autoryzo-
wanego Punktu Sprzedaży Grupy PSB, potwierdzający zgod-
ność oznaczeń z wymogami korporacyjnymi. 

Kampanie reklamowe

Ze względu na sezonowość typową dla branży budowla-
nej co roku realizujemy dwie akcje – wiosną i jesienią, przy 
czym zdecydowane nasilenie działań przypada na począ-
tek sezonu. Do tej pory współpracowaliśmy ze wszystki-
mi najważniejszymi mediami w Polsce. Typowe reklamy 
prasowe zamieszczaliśmy w dziennikach ogólnopolskich, 
tygodnikach, prasie branżowej, sportowej, rolniczej, ka-
tolickiej, lekarskiej oraz w katalogach biur projektowych. 
Zasadniczą tematyką reklam było pokazywanie aktualnej 
wielkości naszej sieci i programu Buduj z PSB. Drugim me-
dium pod względem ilości kampanii była telewizja, która 
daje największe efekty w utrwalaniu wizerunku sieci – na 
przestrzeni lat ukazało ponad 5 tysięcy spotów PSB w naj-
ważniejszych stacjach. Kolejny kanał informacyjny to ra-
dio, gdzie przez te lata wyemitowano ok. 1000 spotów 
Grupy.

Przykłady	reklam	prasowych

2000 r. 2001 r. 2004 r. 2005 r.
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Promocje produktowe 

W naszej branży nieodłącznym elementem marketingu są 
kampanie promocyjne – zazwyczaj przeprowadzamy 2 lub 
3 takie akcje rocznie. Doliczyliśmy się 20 kampanii, w któ-
rych przeciętnie uczestniczy ok. 180 akcjonariuszy i 40 do-
stawców PSB. Jednorazowy nakład ulotek sięga 1,5-1,8 mln 
egzemplarzy, są one roznoszone do klientów w tysiącach 
miejscowości. Akcje ulotkowe zawsze wspiera kampania re-
klamowa w kilkunastu dziennikach lokalnych. Każdorazowo 
działania te przynoszą sprzedaż zwiększoną o kilka milionów 
złotych w skali Grupy.

Publikacje własne

Kolejnym elementem kompozycji marketingu mix Grupy 
PSB są wydawnictwa własne, zarówno te sprzedawane 
na rynku, jak i kolportowane wśród składów. Inwestorzy 
bardzo cenią nasz folder „Z kim budować”, zawierający 
szereg porad budowlanych, projekty domów i aktualne 
przepisy prawa budowlanego. Folder od 3 lat jest kolporto-
wany wiosną wraz z miesięcznikami „Murtator” lub „Ładny 
Dom”. 

Tradycyjną publikacją jest wydawany od 2002 r. katalog 
programu „Buduj z PSB” – zawiera on 400 projektów do-
mów i dodatek „Poradnik inwestora”. W skali 5 lat nakład 
tego opracowania wyniósł niemal 100 tysięcy egzempla-
rzy. Decydowaliśmy się także na bardzo nietypowe wy-
dawnictwa, w 2004 r. byliśmy mecenasem albumu „Poni-
dzie”, rok później wydaliśmy własny album „Świętokrzyskie 
z lotu ptaka”, z kolei w 2006 r. ukazała się nasza antologia 
dowcipów na tematy budowlane „Polska Satyra Budow-
lana”. Łączny nakład tych publikacji sięgnął ok. 7 tys. eg-
zemplarzy.

Od billboardów do pylonów 

Już siedem lat Grupa PSB wykorzystuje sieć własnych tablic 
billboardowych do wspólnych kampanii z producentami 
materiałów budowlanych. Aktualnie kampanie prowadzi-
my na 335 ekranach, zlokalizowanych w 158 miejscowo-
ściach. Co roku uczestniczy w nich od 15 do 20 dostawców 
Grupy. Niektórzy z nich promują swoje wyroby lub tech-
nologie kilkakrotnie w danym sezonie. Od wiosny 2008 r. 
wizerunek zewnętrzny Grupy wzmacniają pylony – wyso-
kie słupy zlokalizowane na terenie składów PSB w dobrze 
widocznych miejscach. Celem całego przedsięwzięcia jest 
ustawienie w ciągu 2 lat pylonów w niemal każdym skła-
dzie PSB. 

Witryna www

Od początku zdawaliśmy sobie sprawę z roli, jaką Internet 
odgrywać może w funkcjonowaniu firmy. Pierwsza nasza 
witryna powstała w 1999 r., a od ponad czterech lat notuje-
my dynamiczny rozwój tego kanału komunikacji z rynkiem. 
W 2004 r. powstał bardzo nowoczesny, jak na owe czasy, 
wortal Grupy, uzupełniony stroną programu Buduj z PSB 
i własnym serwisem informacyjnym w onet.pl. Od tego 
czasu z każdym rokiem stale przybywa wielu stałych użyt-
kowników naszych serwisów, którzy przeszukują zasoby PSB 
w celu zdobycia wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia bu-
dowy lub remontu.

PSB	w	Internecie	-	liczba	odsłon	(w	tys.)

W 2007 r. łączna liczba odsłon osiągnęła pułap 4,8 mln 
(13 tys. dziennie), w tym serwis główny „przyciągnął” 69% 
odwiedzin, a oddzielna strona o programie Buduj z PSB 
17%. Na pozostałe serwisy (portale: onet.pl i gazeta.pl 
oraz nowy serwis sklepów Mrówka) przypadło 14% odsłon. 
Średni czas pobytu użytkownika na naszej witrynie trwa  
ok. 7 minut, internauci poszukują przede wszystkim infor-
macji o produktach i lokalizacji punktów handlowych oraz 
przeszukują nasze zasoby porad budowlanych.

PSB w sporcie 

Pierwsze poważne wejście reklamowe w tę dziedzinę odbyło 
się w 2004 r., wówczas PSB, wraz z firmami Kreisel i EkoKlin-
kier, zdecydowało się na sponsorowanie zawodowej grupy 
kolarskiej. Rok później nasza drużyna jeździła pod nazwą 
PSB-Atlas-Orbea. W kolejnym sezonie zmieniliśmy dyscy-
plinę, rozpoczynając sponsoring rozgrywek europejskich 
pucharów piłki nożnej, zaś w sezonie 2007/8 poszerzyliśmy 
naszą obecność w sporcie, zostając partnerem Polskiej Ligi 
Siatkówki Męskiej. Aktywność ta w sposób bardzo widoczny 
wpłynęła na rozpoznawalność marki PSB. Miliony telewi-
dzów, śledząc zmagania zawodników, widzą na stadionach 
lub w halach sportowych także logo Grupy PSB.
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Boutique PSB

Niemal od samego początku funkcjonowania sieci PSB ak-
cjonariusze nabywają w naszym sklepiku firmowym m.in. 
odzież, papier komputerowy, reklamówki, drobne upominki 
reklamowe oraz różne elementy wizualizacji składów z logo 
Grupy. Od paru lat ubogacają tę ofertę boutique’u różne 
wyroby z logo PSB Mrówka. 

Obecnie oferta sklepiku przekracza 100 pozycji katalo-
gowych. Regularne zaopatrzenie w te materiały robi po-
nad 60% składów PSB, w ciągu 9 lat ich łączne zakupy 
w boutique’u wyniosły 7,5 mln zł. Bezwzględna większość 
transakcji jest finansowana bonusem marketingowym, 
którego wielkość w przypadku każdej firmy zależy od war-
tości zakupów zrealizowanych poprzez centralę PSB oraz 
od posiadania Certyfikatu Autoryzowanego Punktu Sprze-
daży.

Program Buduj z PSB

Około 180 kupców PSB wraz z kilkudziesięcioma partnerami 
Grupy realizuje od 6 lat program Buduj z PSB, wpierający 
budownictwo indywidualne w naszym kraju. W tym czasie 
realizowano ponad 25 000 budów i remontów domów (bu-
dowa części z nich trwa nadal) w ok. 1500 miejscowościach 
całej Polski.

Buduj	z	PSB	-	ilość	umów	2002-2007

Dwumiesięcznik „Głos PSB”

Od  siedmiu lat Grupa PSB S.A. wydaje dwumiesięcznik ad-
resowany głównie do stałych klientów w składach – firm wy-
konawstwa budowlanego, inwestorów indywidualnych oraz 
do uczniów wszystkich szkół budowlanych Polsce.

W „Głosie PSB” prezentujemy najnowsze oferty i porady  
producentów materiałów budowlanych, informacje rynko-
we oraz dzielimy się z czytelnikami wiadomościami z życia 
naszej społeczności. Pismo zawiera przeciętnie ok. 50 stron, 
a jego nakład wynosi 20 tys. egzemplarzy. Nieskromnie mo-
żemy stwierdzić, że pismo cieszy się dużym uznaniem part-

nerów PSB, o czym świadczą następujące fakty – w ciągu  
7 lat 167 producentów zamieściło w Głosie PSB 540 in-
formacji o swoich nowościach i 127 porad budowlanych 
w dziale ABC budowania. 

Czytelnicy	Głosu	PSB

Media o PSB 

Od kilku lat uważnie śledzimy zainteresowanie, jakie PSB 
okazują media – dokładne statystyki obejmują okres 
2003-2007. Szacujemy, że w całej historii Grupy liczba 
publikacji prasowych związanych z PSB przekroczyła 1800, 
przy czym ok. 70% z nich przypada na okres ostatnich pię-
ciu lat. 

Sytuacja na rynku wpływa na media. Kiedy jest spokojnie, 
dziennikarze nie mają o czym pisać, ale w okresach nietypo-
wych wręcz zasypują nas pytaniami o prognozy.

Liczba	publikacji	prasowych	o	Grupie	PSB	w	latach	2003-2007

Wykres potwierdza nadzwyczajne zainteresowanie mediów 
rynkiem materiałów budowlanych. Zawirowania rynkowe 
w latach 2004-2005, spowodowane nową stawką VAT oraz 
jej długotrwałymi konsekwencjami, wywołały swoisty pęd 
po informacje do naszej Grupy. Sytuacja powtórzyła się 
w 2007 r. – tym razem gwałtowne ruchy cenowe i galopu-
jący popyt na materiały skłoniły dziennikarzy do pytań pod 
adresem kupców i zarządu Grupy. Dane i komentarze PSB 
muszą być wiarygodne, skoro liczba publikacji sięga kilkuset 
rocznie. 
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Dotychczasowe inwestycje i plany na kolejne lata

Nagrody 

Grupa PSB w minionej dekadzie otrzymała szereg nagród 
i wyróżnień, w tym wiele branżowych. Jednym z najbardziej 
prestiżowych jest Godło Promocyjne Teraz Polska, przyzna-
ne PSB w 2002 r., za koncepcję grupy zakupowo-sprzeda-
żowej, jako najbardziej efektywnej formy pomocy małym 
i średnim przedsiębiorstwom. Niemal w tym samym czasie 
Business Centre Club przyznał nam Złotą Statuetkę Lidera 
Polskiego Biznesu za zbudowanie nowoczesnej, efektywnie 
zarządzającej grupy przedsiębiorstw. Rok ten przyniósł nam 
także Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 
Budma ‘2002 za koncepcję programu Buduj z PSB. 
Już od siedmiu lat Grupa zdobywa pierwsze miejsce w ran-
kingu sieci hurtowych organizowanym przez ASM - Centrum 
Badań i Analiz Rynku, uzyskując tytuł Dystrybutora Roku. 
Otrzymywaliśmy także wiele wyróżnień o znaczeniu regio-

nalnym, w latach 2003-2006, były to laury Lider Regionu 
Świętokrzyskiego przyznawane przez Kapitułę „Echa Dnia” 
i Radia „Tak” oraz dwukrotnie tytuł Filary Polskiej Gospo-
darki, w plebiscycie firm liderów regionalnego biznesu, or-
ganizowanym przez „Puls Biznesu”. W 2006 r. otrzymaliśmy 
Laur Świętokrzyski w kategorii „Przedsiębiorstwo Polskie 
w Regionie”, przyznany przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 
Prestiżową nagrodą branżową jest złota statuetka „Polski 
Herkules 2007” – przyznawana przez miesięcznik „Builder” 
za szczególne sukcesy i ugruntowaną pozycję w branży bu-
dowlanej.
Fakt otrzymania tych i wielu innych nagród wykorzystywa-
no często w kampaniach reklamowych i promocyjnych, za-
razem owocowało to nieraz wyróżnieniami kupców PSB, np. 
Złoty Medal za program Buduj z PSB Targów Budma inspi-
rował wiele podobnych laurów dla kupców wystawiających 
się na targach regionalnych.

Pierwsze lata istnienia spółki, to okres pozyskiwania kolej-
nych akcjonariuszy, koncentracja na dynamicznym wzroście 
przychodów i stała troska o poprawę sytuacji finansowej. 
W 2002 r. kondycja Grupy była na tyle dobra, że możliwy 
stał się znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych. W kolej-
nych trzech sezonach zainwestowaliśmy ogromne kwoty 
(łącznie ok. 29 mln zł, czyli ponad połowę środków przezna-
czonych na rozwój w całej minionej dekadzie). 

Nakłady	firmy	Grupa	PSB	S.A.	(w	mln	zł)	

Inwestycje zawsze służyły dynamicznej ekspansji PSB. Środ-
ki przeznaczono przede wszystkim na szeroko rozumianą 

rozbudowę centrali Grupy. Pozyskaliśmy odpowiednie grun-
ty i rozpoczęliśmy budowę odpowiednich hal magazyno-
wych oraz nowoczesnego budynku biurowego. Niemal jed-
nocześnie podjęliśmy decyzję o wejściu w sektor wytwórczy 
- przystąpiliśmy do budowy hali do produkcji siatek posadz-
kowych. Równolegle, zdecydowanie wzmocniliśmy infra-
strukturę informatyczną (dodatkowe serwery, nowy sprzęt 
i przede wszystkim nowoczesne oprogramowanie). Kolejne 
decyzje inwestycyjne, w owych latach, to nabycie działki 
w Warszawie (pod budowę w przyszłości obiektu biurowo 
-handlowego) oraz, niemal jednocześnie, modernizacja pla-
cówki w Końskich (świętokrzyskie), którą spółka nabyła za 
długi od jednego z akcjonariuszy. 
Po tym okresie przez dwa sezony obniżaliśmy tempo inwe-
stowania, ale od 2007 r. ponownie dynamicznie przyspie-
szyła. Otworzyliśmy własny sklep Mrówka w Busku-Zdroju 
i dokonaliśmy inwestycji służących zwiększeniu mocy działu 
produkcyjnego PSB. 
Łączne nakłady inwestycyjne spółki w latach 1998-2007 za-
mknęły się kwotą 52 mln zł. 

W kolejnych latach, czeka nas znaczące przyśpieszenie, co 
wiąże się z planami rozbudowy sieci sklepów Mrówka, pla-
cówek detalicznych dla firm budowlanych oraz obiektu biu-
rowo-handlowego w Warszawie.
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Wyniki finansowe

w tys. zł 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Przychody 
ze sprzedaży

152 519 333 473 466 224 561 156 651 264   753 326   657 572   797 548   1 085 001   

Przychody 
finansowe

1 982 5 750 6 733 4 214 3 279   4 252   4 784   5 533   5 876   

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

55 404 5 712 9 556 10 651   3 041   1 846   1 293   7 573   

Koszty 
ogółem

151 055 335 270 477 071 570 869 660 568   754 676   661 071   797 207   1 084 685   

Podatek 
dochodowy

1 249 1 838 1 475 1 897 1 807   2 003   1 064   1 521   3 964   

Zysk netto 2 252 2 523 2 126 2 445 2 878   4 283   2 127   5 805   9 626   

Wybrane	wyniki	ekonomiczne	Grupy	PSB	S.A.

Reputację wśród bezpośrednich partnerów biznesowych 
i w szerszym otoczeniu każdej firmy buduje się całymi la-
tami. Jednym z jej najważniejszych elementów jest stan 
finansów. W przypadku takiej firmy jak Grupa PSB S.A. ów 
aspekt ma fundamentalne znaczenie. Centrala PSB odpo-
wiada finansowo wobec 420 wierzycieli za zobowiązania 
239 klientów. 
Odpowiednio szybkie tempo rozwoju z jednej strony i mi-
nimalizacja ryzyka finansowego z drugiej to dwie nieod-
łączne strony prowadzenia działalności gospodarczej. 
Spojrzenie na podstawowe wskaźniki określające kondycję 
finansową spółki w minionej dekadzie pozwala stwierdzić, 
że udało nam się w miarę szybko i jednocześnie bezpiecznie 
rozwijać. Były w historii okresy trudniejsze (zwłaszcza lata 
2002-2005), wiązały się one pośrednio z sytuacją na ryn-
ku, która z kolei wprost wpływała na kondycję gospodarczą 
w składach budowlanych. Wówczas stan należności w spół-
ce był najbardziej napięty, w konsekwencji musieliśmy zre-
zygnować ze współpracy z niemal 60 firmami, w tym z po-
nad 40 w latach 2003-2006, część z nich zbankrutowała. 
W kilku przypadkach musieliśmy przejąć nieruchomości 
wraz z personelem. Niemniej jednak przez cały okres pod-
stawowe wskaźniki efektywności spółki mieściły się w bez-
piecznym przedziale. 
Potwierdzeniem stałego wzrostu efektywności Grupy 
PSB S.A. jest generalnie malejący wskaźnik stosunku kosz-
tów funkcjonowania do wielkości sprzedaży - z 2,59 % 
w 2000 r., 1,9% w 2002, 1,76% w 2004, 1,65% w 2006 aż 
do względnie niewielkiej wartości 1,47% w 2007 r. Spółka 
przez cały okres posiadała wysoką zdolność kredytową, za-
wsze regulowała terminowo swoje zobowiązania.
W ostatnich 2 latach, szczególnie korzystnych dla firmy, 
duża część zysku została wygenerowana poprzez skonta, 
uzyskiwane z tytułu szybkich płatności. Dzięki temu wyraź-

nie wzrosła rentowność Grupy PSB S.A., to umożliwiło po raz 
pierwszy wypłatę dywidendy w 2007 r. za wyniki poprzed-
niego sezonu. 
Jednym z istotnych celów tworzenia grup zakupowych jest 
zdolność do generowania specjalnych bonusów obroto-
wych od dostawców. Stanowią one dochód członków Gru-
py, dzielony według zaangażowania w realizację sprzedaży. 
Wielkość tej premii w PSB stale rośnie – w 1999 r. wyniosła 
ona ok. 2 mln zł, w 2002 – 8 mln zł, w 2005 – 11 mln zł 
a w 2007 r. była to kwota 21 mln zł (co stanowiło ok. 2% 
osiągniętych przychodów).
Podsumowując, w drugą dekadę obecności na rynku Grupa 
PSB S.A. wchodzi w dobrej kondycji finansowej, pozwalają-
cej na realizację długoterminowych założeń strategicznych. 
Potwierdzeniem optymalnego stanu finansów jest fakt, 
że posiadany przez Grupę PSB S.A. majątek w dniu 
31.12.2007 r. finansują w ponad 26% kapitały własne. 

Zmiany	w	kapitale	własnym	Grupy	PSB	S.A.	(w	tys.	zł)
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Akcjonariusze
Grupy PSB S.A.
- kupcy
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Sklepy PSB-Mrówka






