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przedsiębiorca

MIESIąCA
Inspiracją dla innych

Międzynarodowa firma
doradczo-konsultingowa
uruchamia nową inicjatywę:
„Przedsiębiorca Miesiąca”.
W ramach Projektu
raz w miesiącu będziemy
prezentować Państwu
przedsiębiorców aktywnie
działających w Polsce i na
rynkach zagranicznych.
Każdy nasz rozmówca będzie
miał okazję zaprezentować
swoją firmę, jej produkty
oraz usługi, a także
pracowników. Opowie także
o swoich doświadczeniach,
wyzwaniach, sukcesach
i porażkach.
Zależy nam, aby Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”
był inspiracją dla nowych
firm i przedsiębiorców,
stawiających pierwsze kroki
w biznesie.
Edukacja rynku, dzielenie
się wizją, wiedzą
i doświadczeniem to dla
jeden z priorytetów
od początku działania
firmy w Polsce. Chcemy tę
dobrą tradycję podtrzymać
i rozwijać.
Zapraszam Państwa
do lektury

Branża deweloperska
to nieustająca

sinusoida

Rozmowa z Józefem Wojciechowskim,
Przewodniczącym Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A.
Planując przyszłość staramy się być umiarkowanymi optymistami.
Nie celujemy w gwałtowne zwiększanie dynamiki, nowe rynki.
Z doświadczenia wynika, że wszystko może się wydarzyć
i lepiej zachować umiar. Gdy nadarza się okazja, zawsze z niej
korzystamy. Jednak nic za wszelką cenę.
 J.W. Construction Holding S.A.

działa od 1993 roku. W tym czasie
firma wybudowała ponad
28 000 mieszkań i blisko 500 domów jednorodzinnych. Czym różni
się prowadzenie działalności deweloperskiej tej z początków działania firmy i tej dziś?
Różnice są kolosalne. Minęło przecież ćwierć wieku. Obecnie prowadzenie biznesu deweloperskiego
jest bardziej ucywilizowane, ukształtowane. Możemy współpracować
z uznanymi podwykonawcami, dostawcami materiałów, z firmami,
które mogą pochwalić się ugruntowaną pozycją na rynku. Dziś działamy tak, jak inne firmy na Zachodzie.
W początkach naszej działalności tego wszystkiego nie było. Praktycznie na nikim nie można było
polegać. Trudno było pozyskać
wiarygodne dane o przedsiębiorstwach. Wszystkie etapy związane
z powstaniem finalnego produktu,
którym jest mieszkanie, były w fazie raczkującej. Nie można było
niczego sprawdzić, ani firmy, ani
dostawcy, ani podwykonawcy, ani
materiałów.

 Twierdzi Pan: „Mój uniwersytet
biznesu to Ameryka”. Czym parał
się Pan w Stanach i jaką lekcję wyniósł Pan z tego doświadczenia?
Parałem się dokładnie tym, czym
param się w Polsce. W końcu trzeba w życiu robić to, na czym się
najlepiej znamy. Mnie biznes budowlany, deweloperski towarzyszył
od początku drogi zawodowej.

Józef Wojciechowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
J.W. Construction Holding S.A.

Aparthotel przy ul. Kasprzaka w Warszawie

Praca w USA dała mi przede
wszystkim know-how i doświadczenie, które pozwoliły mi rozpocząć
prowadzenie biznesu w tej branży na rynku polskim. W latach 90.
ubiegłego stulecia byłem pionierem w tym obszarze i amerykańska lekcja pozwoliła mi osiągać
sukcesy i być zawsze krok przed
konkurencją.

Wyjechałem z Polski w momencie, gdy kapitalizm nie istniał. Prowadzenie prawdziwego biznesu
było wtedy sprzeczne z obowiązującym systemem, stąd moje poszukiwania zagraniczne. Dla mnie
Szwecja była swoistym przedsionkiem do drapieżnego kapitalizmu,
którego doświadczyłem w Stanach.

 Miał Pan również doświadczenia
ze Szwecją. Miłe?
To krótki epizod, ale wspomnienia
z tego okresu mam miłe, zwłaszcza
że było to tak dawno temu – minęło już 40 lat.

 Czy Szwecja to też budowlanka?

Też, ale bardziej przemysł spożywczy, którym parałem się za młodych lat.
 Jak było po powrocie do Polski?

Ciekawie. Nowatorsko. Pioniersko.
 Z czym było najtrudniej?

Chyba z tym, że musiałem przestawić się mentalnie. Ja nie byłem
w kraju przez ponad 15 lat. Po powrocie zderzyłem się z zacofaniem.

To nie były lata 70. XX wieku, gdy
wyjeżdżałem, ale było to coś innego. Na pewno innego od tego, co
zostawiłem w USA. Czuło się potrzebę aktywności z każdej strony.
Wszyscy chcieli zakładać firmy, bo
nie było niczego. To początkowo
było dość szokujące, ale szybko
wkomponowałem się w tę rzeczywistość i przestało mnie cokolwiek
szokować.
 Branża deweloperska była natu-

ralnym wyborem?
Nie. Ja nie planowałem powrotu
do Polski na stałe. Spotkałem jednak ludzi, którzy przekonali mnie do
inwestycji w tę branżę. Aby wystartować, potrzebne były pieniądze
na inwestycje. Postanowiłem spróbować, ale nie rezygnując z biznesu za oceanem. Życie szybko
ten plan zweryfikowało. Po wejściu
w pierwsze projekty okazało się bo-

Hanza Tower w Szczecinie

wiem, że jak nie będę w Polsce na
stałe, to nic z tego nie wyjdzie. Postanowiłem więc, że spróbuję, ale
nadal z myślą, że nie na stałe. Przyjadę, zakończę to, co rozpocząłem i wrócę do Ameryki. W takim
przekonaniu żyłem przez wiele lat.
 Na rynku deweloperskim panuje
duża konkurencja. Czym J.W. Construction przyciąga klientów?
Mnie nieco niezręcznie o tym mówić. Jednak gdybym miał wybierać z oferty deweloperskiej dostępnej na rynku, wybrałbym J.W.
Construction. Zarówno my, jak i nasi
konkurenci oferujemy bardzo podobne produkty. Produkty, których
oczekuje klient. Korzystamy z tych
samych materiałów, podwykonawców, współpracowników. Oczywiście są deweloperzy, którzy trochę
odstają w jakimś stopniu jakością
produktów, ale czołówka raczej
utrzymuje tę jakość. Fakt, że klienci wybierają nas, cieszy, ale myślę,
że ten tort jest w miarę równo dzielony na rynku. Poza tym nie tylko
takie firmy jak nasza, z ugruntowaną pozycją, dobrze sobie radzą.
Również przedsiębiorstwa, które
powstały stosunkowo niedawno,
mogą pochwalić się całkiem dobrymi udziałami w rynku.
 Owszem, ale patrząc na ostatnie
optymistyczne komunikaty dotyczące wyników finansowych firmy
wydaje się, że konkurencja nie jest
dla Państwa zagrożeniem.

Tak bym tego nie postrzegał. Nasza
firma działa na rynku od 25 lat. Możemy pochwalić się wieloma udanymi projektami. Nasza pozycja na
rynku była wypracowywana przez
lata. To również wpływa na wybory klientów, bo daje im poczucie
bezpieczeństwa. Klient wybierając
nas nie ma obaw, że jutro znikniemy z rynku.
Ponadto staramy się być konkurencyjni cenowo. Zależy nam, aby
wycena naszych produktów miała
charakter rynkowy, a jednocześnie
była konkurencyjna. Klienci to widzą i doceniają.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że
gros naszych dokonań jest w Warszawie, co dodatkowo potwierdza,
że to, co robimy, robimy dobrze.
 J.W. Construction jest właścicie-

lem i operatorem sieci hoteli. Skąd
pojawiła się decyzja o wejściu na
ten rynek – intuicja biznesowa?
To spontaniczny pomysł. W pewnym momencie naszej działalności
pojawiła się myśl, aby nasze usługi
dywersyfikować. Realizacją tej idei
były właśnie hotele. Pierwsze nasze
inwestycje w tym obszarze miały

miejsce po powodzi w 2000 roku.
Chcieliśmy budować hotele modułowe, z przeznaczeniem dla osób
poszkodowanych przez kataklizm.
Powstały takie trzy hotele, których
jesteśmy właścicielem i operatorem. Potem zrodził się pomysł na
hotele wyższej klasy. Taki jest m.in.
w Krynicy Zdrój – Czarny Potok, Hotel Dana w Szczecinie czy Apartamenty Varsovia w Warszawie.
 Który projekt uważa Pan za naj-

większy sukces?
Myślę, że warto tu wspomnieć
o jednym z naszych ostatnich
projektów, który właśnie kończymy. Jesteśmy na ostatnim etapie
jego realizacji. To osiedle Bliska
Wola w Warszawie (przy ulicach
Kasprzaka i Prymasa Tysiąclecia).
Zakłada on wybudowanie osiedla o podwyższonym standardzie na ponad 3000 jednostek.
Ostatni etap właśnie zaczynamy.

O BDO
to międzynarodowa
firma konsultingowo-doradcza. Jesteśmy obecni
w 162 krajach i mamy
ponad 1500 biur na całym
świecie. Z wieloma sukcesami
doradzamy naszym Klientom
od ponad 50 lat.
W Polsce jesteśmy obecni
od 1991 roku. Mamy pięć
biur i pracuje dla nas
ponad 350 wysokiej klasy
Specjalistów. Każdego
roku jesteśmy w czołówce
najlepszych firm w krajowych
i międzynarodowych
rankingach, doceniających
nasze doradztwo w zakresie
audytu, podatków, finansów
czy obsługi finansowo-księgowej.
Portfolio naszych Klientów jest
imponujące. To największe
firmy polskie i zagraniczne,
przedsiębiorstwa notowane
na giełdzie i New Connect,
a także spółki rodzinne
z ogromnym doświadczeniem
i sukcesami.
,
To właśnie renoma
nasze wiedza, wizja oraz
wyznawane wartości
skłoniły nas do tego, aby
podzielić się z rynkiem
doświadczeniami, a także
zaprezentować Najlepszych
Przedsiębiorców na
rynku i uruchomić Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”.

Hotel Dana w Szczecinie

To wszystko zrobiliśmy w ciągu
ostatnich 5 lat. To wielkie osiągnięcie. Nikt dotychczas takiego projektu w Polsce nie zrealizował. Znów
jesteśmy pionierami.
 Czy były jakieś porażki?

Prowadzenie biznesu to nie tylko same sukcesy. To również sporo wyzwań. Dla nas największym
w tym 25-leciu był kryzys finansowy
w 2008 roku. Wówczas nastąpiło na
rynku nieruchomości swoiste tąpnięcie, po czasie, gdy rynek rósł w tempie nieokiełznanym. Wówczas wró-

ciło nam z rynku ok. 3000 mieszkań.
To oznaczało, że taką pulę mieliśmy
niesprzedaną. Zastopowało nas to
na kilka lat w rozwoju, bo zwyczajnie zamroziliśmy gotówkę. Jednak
wyszliśmy z tej sytuacji obronną ręką.
Uratowało nas to, że na te inwestycje nie mieliśmy dużych kredytów,
a banki były skłonne do negocjacji
umożliwiających nam wydłużenie
terminów spłat.
 Czy w tym kontekście ważną rolę

odgrywają doradcy zewnętrzni,
np. audytorzy?

Hotel Czarny Potok w Krynicy Zdrój

Audytorzy pełnią przede wszystkim funkcję kontrolną. Badają
nasze sprawozdania giełdowe.
Sprawdzają, czy raporty finansowe zostały sporządzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz
wewnętrzną polityką rachunkowości. W sytuacji zmieniających się
przepisów, przy tak dużej korporacji, jaką jest nasza Spółka, i działaniu w kilku branżach, ważną rolę
spełniają doradcy podatkowi.
Stała współpraca z nimi pozwala
uniknąć problemów związanych
z rozliczeniami podatkowymi, pozwala też na bieżące monitorowanie wprowadzanych w przepisach
zmian. Dzięki temu ograniczamy
ryzyko sporów związanych z rozliczeniami podatkowymi.
 W wywiadach podkreśla Pan
ważną rolę swojego Zespołu. Często ten Zespół się zmienia w firmie?
U nas nie ma „świeżaków”. W kadrze zarządzającej nie znajdzie
Pani osoby, która pojawiła się w firmie 2, 4, 5 lat temu. Najmłodszy staż
to kilkanaście lat. To osoby z tzw.
organicznego rozwoju firmy. Razem z nią rośli.
 Ile osób pracuje w J.W. Construc-

tion?
Jeśli policzymy w tej grupie również
hotele, to ok. pół tysiąca. Kiedyś było
znacznie więcej. Przed wspomnianym już kryzysem finansowym zatrudnienie sięgało nawet 3000 osób.
Postawiliśmy jednak na outsourcing
i znacznie zmniejszyliśmy kadrę. To
był dobry ruch, bo pozwolił nam na
znaczne optymalizacje.
 Jak Pan sobie dobiera współpracowników, muszą spełniać konkretne wymogi?

Od 10 lat nie dobieram. Na każdym etapie rozwoju firmy była
inna formuła doboru pracowników. Same początki to przede
wszystkim intuicja, która była weryfikowana próbą czasu. Po latach
raczej stawialiśmy na osoby, które
w firmie już były i zasługiwały na
awans.
 Co jest najtrudniejsze w zarzą-

dzaniu taką kadrą?
Dziś nie mam żadnych trudności.
Nie ma tu mowy o żadnym ręcznym sterowaniu. W firmie jestem
dwa razy w tygodniu po kilka godzin. Jako szef Rady Nadzorczej
pełnię nadzór właścicielski w formie, w jakiej powinien on być prowadzony, zgodnie z praktyką korporacyjną.
 Jakie są plany firmy na najbliż-

szy rok?

Chcemy utrzymać się na rynku
na obecnym poziomie. Patrzymy
na wszelkie perspektywy ostrożnie. Branża deweloperska to nieustająca sinusoida – po wielkim
boomie przychodzi czas na dołek. Staramy się być umiarkowanymi optymistami. Nie celujemy
w gwałtowne zwiększanie dynamiki. Z naszego doświadczenia
wynika, że wszystko może się wydarzyć i lepiej zachować umiar.
Gdy nadarza się okazja, zawsze
z niej korzystamy i powiększamy
nasz portfel, ale nic za wszelką
cenę.
 A co z zagranicą – nie planuje-

cie Państwo ekspansji?
Na razie nie. Mamy grunty w Bułgarii (Złote Piaski), w Soczi, ale wystawiliśmy je na sprzedaż. Chcemy
skupić się na rynku polskim. Choć
nie wykluczam, że rynki zagraniczne wejdą w grę przy naszym nowym projekcie, który pojawił się
kilka tygodni temu, a mianowicie
powrót do budownictwa modułowego. Będą to domy robione
fabrycznie. Zapotrzebowanie na
takie budownictwo jest w Skandynawii, Austrii, Niemczech, Wielkiej
Brytanii czy Szwajcarii. Czemu by
tych potrzeb nie spełnić…


Rozmawiała Ewa Matyszewska

Ewa Matyszewska
Od 2014 roku związana z międzynarodową
firmą konsultingowo-doradczą BDO. Jest
odpowiedzialna za promocję marki oraz
komunikację z mediami i Klientami firmy.
Przez prawie 15 lat, dziennikarz, redaktor.
Pełniła również funkcję zastępcy kierownika
działu podatkowego w Gazecie Prawnej,
później w Dzienniku Gazecie Prawnej. Była
także szefem i redaktorem naczelnym grupy
czasopism z tematyki finansowej i podatkowej w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka.

