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WNOP odcinek 037 – 10 listopada 2014 r. 
 
Od roznoszenia ulotek do globalnej sieci Paczkomatów 
– Rafał Brzoska o blaskach i cieniach budowy biznesu 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/037 
 

 
  
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 37, w którym Rafał Brzoska opowie, 
w jaki sposób buduje globalną firmę i sieć Paczkomatów. 
  
Cześć i dzień dobry. Witam Cię w 37-ym odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. 
Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone 
sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak 
odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji 
finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie! 
 
Dzień dobry! Dzisiejszy odcinek podcastu jest fragmentem cyklu Elementarz Inwestora – tego, 
w którym wspólnie ze Zbyszkiem z bloga App Funds staramy się Was przeprowadzać przez 
różne formy inwestowania. W październiku poruszyliśmy temat inwestowania w wartość, czyli 
mówiąc krótko analizowania fundamentalnej sytuacji firm po to, żeby podjąć racjonalną 
decyzję dotyczącą tego, czy inwestujemy w akcje danej firmy. Jeżeli nastawiamy się na 
długoterminowe inwestowanie, no to to ma sens szczególnie wtedy, kiedy to jest spółka, 
która wypłaca nam co roku dywidendę.  
 
I dzisiaj moim gościem będzie Rafał Brzoska – założyciel i szef grupy Integer – takiej firmy, 
która pod marką InPost jest być może Wam bardziej znana, a w szczególności powinniście 
znać ich produkt, czyli Paczkomaty. I to jest taka firma, która, jeżeli spojrzymy na jej historię, 
to w zasadzie nie miała większych szans na rynku w zderzeniu z bardzo dużą konkurencją. 
Przynajmniej takich szans jej nie dawano. Z jednej strony Poczta Polska, z drugiej strony duże 
firmy kurierskie. I pewnie pamiętacie takie listy, do których były dorzucane blaszki po to, żeby 
je dociążyć, żeby firma InPost mogła przesyłać listy, które zgodnie z ustawą listami nie były. 
Tego typu innowacyjne pomysły, one się gdzieś tam pojawiały. Rodziły się w głowie szefa tej 
firmy, pracowników tej firmy. I chociaż mój dzisiejszy gość nie lubi, kiedy mu się przypina taką 
metkę człowieka sukcesu (za chwilę to usłyszycie w rozmowie), to nie można mu odmówić 
tego, że człowiekiem sukcesu ewidentnie jest.  
 
Dzisiaj majątek Rafała Brzoski jest wyceniany na ok. 700 milionów złotych, z tego co 
pamiętam, a zobaczycie, że z drugiej strony on nadal jest po prostu... Rafałem. Takim Rafałem, 
z którym przy odrobinie samozaparcia można się umówić na rozmowę. Mi się to udało. Udało 
mi się to po prostu przy wykorzystaniu Facebooka. Pod koniec trochę więcej o tym powiem. 
No i dzięki temu macie szansę dzisiaj posłuchać tej rozmowy. Posłuchać przemyśleń i porad 
ze strony osoby, która zbudowała globalną firmę, wycenianą dzisiaj na ponad 1,5 miliarda 
złotych.  
 

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt 
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I tu muszę też dodać, że sponsorem tego odcinka podcastu jest Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska. Nasz partner w akcji Elementarz Inwestora, a jednocześnie jeden z najdłużej 
działających w Polsce domów maklerskich. Obecny na rynku już od 19 lat. 
 
DM BOŚ jest liderem na rynku kontraktów terminowych, umożliwia też inwestowanie zarówno 
na giełdzie polskiej, jak i na giełdach zagranicznych. Pozwala także inwestować w funduszach 
inwestycyjnych poprzez platformę BOSSAFund.pl jak również na rynkach walutowych poprzez 
BOSSAFx.pl. I ma też w swojej ofercie – i to jest istotne – rachunki maklerskie z takim 
„parasolem ochronnym” w formie IKE i IKZE, czyli coś, co pozwala nam inwestować z tarczą 
podatkową.  
 
Ja w ubiegłym tygodniu napisałem artykuł dotyczący właśnie takiej formy oszczędzania  
i inwestowania w formie rachunków IKE, IKZE. W tym artykule zastanawiałem się, czy te 
rachunki są rzeczywiście opłacalne, ile tak naprawdę pozwalają zaoszczędzić, czy warto to 
robić. I link do tego artykułu znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem 
jakoszczedzacpieniadze.pl/037.  
 
Warto, naprawdę warto zajrzeć, bo korzyści można osiągnąć tu i teraz. I od razu też 
przypomnę, że wspólnie ze Zbyszkiem oraz właśnie Domem Maklerskim BOŚ stworzyliśmy dla 
Was specjalny produkt. Taki produkt, który umownie sobie nazwaliśmy Blogerskim Rachunkiem 
Maklerskim. Jego podstawową zaletą jest to, że wszystkie osoby, które podpiszą z biurem 
maklerskim umowę na prowadzenie rachunków za pośrednictwem linków na naszych 
blogach, otrzymają zwrot prowizji za zakup i sprzedaż instrumentów finansowych.  
 
Ten zwrot obowiązuje do kwoty 100 zł łącznie lub do końca przyszłego roku. Także  
w praktyce, przy tych kwotach, którymi my dzisiaj obracamy w Elementarzu Inwestora, możecie 
inwestować na giełdzie bez żadnych dodatkowych kosztów aż do końca przyszłego roku. 
Oczywiście możecie połączyć to inwestowanie również z rachunkami IKE / IKZE, które DM BOŚ 
prowadzi, co pozwala dodatkowo zwiększyć skalę tych optymalizacji podatkowych. No ale 
oczywiście zachęcam do dokładnego przemyślenia swojej strategii inwestycyjnej. To jest 
podstawa, dopiero później jakiekolwiek kroki.  
 
Jeszcze jedno zastrzeżenie mam zanim rozpocznę rozmowę z Rafałem. Pamiętajcie proszę,  
że ani ja, ani Rafał nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi. Wszystko, co będziemy mówili  
w naszej rozmowie stanowi wyraz naszych osobistych poglądów i nie jest rekomendacją.  
Za chwilę usłyszycie konkretne informacje dotyczące grupy Integer, ale także pamiętajcie,  
że wszystkie decyzje inwestycyjne podejmujecie samodzielnie i na własną odpowiedzialność. 
Do niczego absolutnie Was nie zachęcamy. 
 
No i teraz już zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy z Rafałem.  
 
Michał Szafrański: Dzień dobry, Rafale! 
 
Rafał Brzoska: Dzień dobry, cześć! 
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Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom. Powiedz kim jesteś, co robisz... jak bardzo urosła 
Twoja firma dzisiaj… 
 
Rafał: Rafał Brzoska, dzień dobry raz jeszcze. Jestem założycielem, prezesem i głównym 
akcjonariuszem grupy Integer – spółki publicznej, która jest raczej znana z tego, że stworzyła 
InPost i Paczkomaty. Myślę, że to są dwa produkty, które najbardziej mogą się kojarzyć polskim 
Słuchaczom. Firma powstała w 1999 roku, ja będąc na 3 roku studiów wtedy zaczynałem, 
zaczynaliśmy od bardzo prostego produktu, jakim było roznoszenie ulotek supermarketów.  
W ciągu 3 lat zdobyliśmy pozycję dominującą na rynku polskim, prawie 45% rynku, półtora 
miliarda ulotek średnio rocznie doręczanych, czyli te wszystkie śmieci, które dostawaliście 
przez ileś tam lat, to w dużej części od nas.  
 
Michał: W skrzynkach lądowały… 
 
Rafał: Tak. Sprzedaliśmy ten biznes poczcie austriackiej w 2012 roku za 15 milionów euro  
i wyszliśmy z niego. Ale ten biznes był podwaliną stworzenia w 2006 roku czegoś bardziej 
ambitnego, mianowicie konkurencji dla Poczty Polskiej, czyli InPostu. 
 
InPost bardzo szybko, w ciągu 6 lat tak naprawdę, zdobył pozycję niekwestionowanego lidera 
jeśli chodzi o prywatne poczty w Polsce. Natomiast również jeżeli patrzymy na konkurencję 
zagraniczną, to nie było na świecie case’u, w którym na rynku zmonopolizowanym, a na takim 
zaczynaliśmy, powstałaby prywatna konkurencja, która tak szybko by zdobyła tak wiele na 
rynku. Co więcej – rośniemy cały czas. InPost przygotowujemy do wejścia na giełdę z końcem 
pierwszego kwartału przyszłego roku. Cały czas widzimy perspektywy wzrostu w tym biznesie 
i nie zamierzamy z niego - jako grupa Integer - wychodzić. 
 
W 2009 roku postanowiliśmy poszerzyć rynek obsługi o rynek paczkowy zdominowany przez 
duże podmioty zagraniczne na rynku polskim. Bardzo trudny rynek. Polski rynek jest 
najtrudniejszym rynkiem w tej chwili w Europie, jeżeli mówimy o cenach, o konkurencji. Mimo 
wszystko podjęliśmy to wyzwanie – stworzyliśmy Paczkomaty od zera. Projektowane przez 
nas, programowane przez naszych informatyków. Na początek było 150 maszyn w Polsce – 
tej chwili w całej Polsce ponad 1000 maszyn, a na całym świecie już ponad 5,5 tysiąca. 
Zaczęliśmy własny projekt, własną sieć budować w wielu krajach europejskich i w tej chwili 
jesteśmy oprócz Polski w Rosji, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, we 
Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, a już za niedługo w kolejnych kilku krajach na 
świecie.  
 
Michał: Ameryka Południowa? 
 
Rafał: Tak, Brazylia jest! W tej chwili już nasze maszyny stoją w Chile i w Kolumbii. To są  
dwa kraje, w których sprzedaliśmy technologię, natomiast własną sieć zamierzamy budować  
w Brazylii.  
 
Michał: Super! Zanim przejdę do tych bieżących przemyśleń i doświadczeń związanych  
z Twoją firmą, to chciałbym wrócić do samego początku. Ty chyba zaczynałeś na studiach, tak 
jak powiedziałeś, po pierwsze firmę, ale wiem, że masz też jakieś doświadczenia giełdowe. 
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Gdzieś wyczytałem, że początkowo startowałeś ze swoimi inwestycjami na giełdzie również, 
obracając pieniędzmi pożyczonymi od rodziców. Czy to prawda? 
 
Rafał: Tak, ja zaczynałem bardzo wcześnie, bo w 1993 roku, zaczynałem od obrotu pieniędzmi 
moich rodziców rzeczywiście, czy akcjami moich rodziców, które otrzymali w ramach 
przydziału akcji pracowniczych i tak zaczęła się moja przygoda z giełdą. Niestety zaczęła się 
dwa tygodnie przed największym krachem na warszawskiej giełdzie, więc bardzo szybko ten 
kapitał został prawie wyzerowany, bo do 10 procent spadł. Zajęło mi 7 lat dokładnie 
odbudowanie tego – zwrot kasy rodzicom. Nabyłem dzięki temu duże doświadczenie. Do 
teraz jestem aktywnym graczem giełdowym. Kupuję, sprzedaję, zarówno akcje jak i futures  
na warszawskiej giełdzie i w Nowym Jorku.  
 
Michał: Super! Czyli na bieżąco „obracasz” tak naprawdę.  
 
Rafał: Tak.  
 
Michał: Tak jak powiedziałeś – biznes zakładałeś jeszcze na studiach. Gdybyś dzisiaj miał się 
cofnąć pamięcią do tamtych czasów to powiedz, co tak naprawdę zdecydowało o Waszym 
sukcesie? Bo pieniędzy nie mieliście na start, zaczynaliście, można powiedzieć, na takim 
mocno konkurencyjnym rynku, jeśli chodzi o roznoszenie ulotek. Szanse nie były teoretycznie 
duże.  
 
Rafał: Tak, tzn. trzeba też jasno powiedzieć, że nie mieliśmy ambicji bycia firmą ogólnopolską 
na starcie naszej działalności. To jest taki generalny morał, że trzeba brać siły na zamiary. 
Natomiast te zamiary muszą być jednak ambitne, bo to ambicja i trwałe dążenie do 
osiągnięcia danego celu, który się wyznaczyło, jest kluczem do zwycięstwa. Nie kapitał, ale 
pomysł i realizacja tego pomysłu. I w naszym przypadku było dokładnie tak. Zaczynaliśmy od 
tego, że sami roznosiliśmy ulotki w strugach deszczu, a później zdobywaliśmy coraz to 
nowych klientów, dzięki którym rozbudowaliśmy swoją sieć, swoje zasoby, budowaliśmy 
oddziały. Najpierw kilka, później kilkanaście, skończyliśmy na całym kraju i kilkudziesięciu 
oddziałach i prawie 5 tysiącach osób, które dla nas tę usługę prostą wykonywało. Najczęściej 
jako pracę dodatkową, a nie jako podstawową.  
 
I tak samo teraz. Jak obserwuję bardzo wielu młodych ludzi zaczyna swoje biznesy. 
Najczęściej są to biznesy elektroniczne, bo to jest w tej chwili, że tak powiem, najłatwiejsze.  
I muszę przyznać, że znacznie łatwiej w tej chwili zaczynać biznes niż jeszcze  
w latach dziewięćdziesiątych, gdzie tak naprawdę była tylko realna gospodarka, a nie 
elektroniczna.  
 
Michał: Dokładnie, trudno było dotrzeć do klienta chociażby.  
 
Rafał: Dokładnie tak, a w tej chwili można otworzyć biznes globalny nie ruszając się  
z 20-metrowego biura w Krakowie, jeżeli tylko ma się dobry pomysł i żelazną konsekwencję  
i jest się pracowitym. Także to nie jest barierą.  
 
Michał: Czyli pracowitość – to podstawa… 
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Rafał: … Ambicja, konsekwencja i przede wszystkim pomysł na biznes, który często ewoluuje, 
jest modyfikowany i powinien żyć. Powinien się zmieniać, a my nie powinniśmy się 
zniechęcać pierwszymi porażkami. To jest klucz.  
 
Michał: Od razu mi do głowy takie pytanie przyszło: czy miałeś taki moment kiedy firma dosyć 
dynamicznie rosła w tamtych czasach, że bałeś się tego wzrostu, gdzieś tam obawiałeś się, że 
to za szybko się rozwija, gdy doszedłeś do 5 tysięcy pracowników w Polsce? 
 
Rafał: Nigdy nie miałem wrażenia, że coś idzie za szybko. Zawsze miałem wrażenie, że idzie 
za wolno i tak jest nadal, tzn. wiem, że jesteśmy znacznie wolniejsi niż powinniśmy i to jest 
coś, co spędza mi sen z powiek, bo rynek nie znosi próżni i konkurencja też nie czeka aż my 
będziemy duzi, tylko chce zaczynać równolegle i nas przegonić.   
 
Michał: Jasne. Powiedz, jesteś pracoholikiem, czy nie jesteś? Ile godzin pracujesz dzisiaj 
dziennie? 
 
Rafał: Tak naprawdę to jest pytanie co jest pracoholizmem i dla kogo, ponieważ definicje są 
różne i jeżeli popatrzymy na to od strony takiej praktycznej – nie chodzę do biura w soboty  
i w niedziele, więc jeżeli wyznacznikiem jest praca w biurze 7 dni w tygodniu, to nie jestem 
pracoholikiem. Jeżeli popatrzymy na to przez liczbę godzin na dobę, w których zajmuję się 
bezpośrednio lub pośrednio pracą, to w moim przypadku jest to 15-16 godzin na dobę i to 
jest bliskie pracoholizmowi, nie?  
 
Michał: I da się nie zwariować tyle pracując? 
 
Rafał: Wiesz co? To jest trudne oczywiście, natomiast to nie sama praca w sobie jest męcząca. 
Męczące są podróże, męczące są np. mgły w Krakowie, które od pięciu dni uniemożliwiają 
starty i lądowania, bo ktoś od kilku lat nie potrafi zainwestować w drugim największym porcie 
lotniczym w ILS trzeciej kategorii, który by znacząco obniżył to ryzyko. To są rzeczy, które 
frustrują, bo one nie pomagają w biznesie. W Stanach Zjednoczonych takich ograniczeń 
właściwie nie ma, z którymi my się musimy tutaj mierzyć w Polsce.  
 
Michał: Ale wrócę do tego, co Cię tak naprawdę napędza, bo rzeczywiście trzeba być tytanem 
pracy z jednej strony, po drugie kochać to, co się robi, żeby tak dużo energii wkładać  
w rozwijanie własnego biznesu. Pytanie jest takie, bo wiele osób może się zastanawiać gdzie 
jest ten sufit, do którego momentu Ty będziesz chciał pędzić: Czy nie jest tak, że w zasadzie 
można powiedzieć – masz zapewniony byt, Twoja rodzina ma zapewniony świetny byt, bo tak 
rozwinąłeś ten biznes, że w zasadzie mógłbyś się z niego „wylogować”. I pytanie teraz: co Cię 
napędza? 
 
Rafał: Wylogować się jest trudno, tym bardziej, że gdzieś tam jestem na różnych śmiesznych 
listach umieszczany, ale to są wirtualne pieniądze i nie przywiązuje do nich większej wagi. 
Często powtarzam sentencję mojej matki, która mówiła zawsze i mówi nadal: „Masz tyle, ile 
masz w kieszeni, czy w portfelu, a nie tyle ile wirtualnie na koncie dzisiaj lub jutro, bo zmienia się 
rynek z minuty na minutę.” 
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A po drugie ja faktycznie nie pracuję dla pieniędzy, tylko pracuję generalnie dla osiągania 
celów, które dają mi satysfakcję. Tym celem jest stworzenie pierwszego prawdziwego 
produktu „made in Polska”. Takiego, na którym biało-czerwona flaga będzie na każdym 
Paczkomacie, niezależnie czy są to Stany Zjednoczone, Kanada, Malezja, Australia, czy 
Brazylia. Bo myślę, że brakuje w Polsce determinacji do tego, aby takie produkty tworzyć. 
Pojawia się coraz więcej jaskółek, coraz więcej firm mocno wychodzi za granicę, ale niestety 
często ten sukces jest przyćmiony albo tym, że bardzo szybko te koncepty są kupowane przez 
koncerny zagraniczne, więc ta flaga znika, albo są to jednak półprodukty, stanowiące kawałek 
czegoś większego. 
 
I to też jest świetne, że jesteśmy półproduktem łazika marsjańskiego na przykład – 
fantastyczna rzecz, czy produkujemy elementy do dronów produkowanych w Izraelu. 
Natomiast myślę, że stać nas już na to, by produkować drony w Polsce i sprzedawać je na 
rynkach światowych. Mamy ku temu podstawy, kadrę, fabryki i... tego typu elementy, czyli 
bardziej złożone produkty, nawet nie tylko produkty na sprzedaż, ale produkty takie, jak nasza 
sieć – Paczkomat. My tworzymy sieć. My zatrudniamy Francuzów, Brytyjczyków, Hiszpanów, 
Włochów, czy Brazylijczyków. Oni dla nas pracują, dla nas sprzedają produkt, sprzedają całą 
usługę opartą w 100% na produkcie, który został opracowany i wyprodukowany tutaj  
w Polsce. Mało jest takich produktów. 
 
Chciałbym i życzę sobie i swoim kolegom w biznesie, żeby mieli odwagę i ambicję tworzyć 
właśnie takie rozwiązania.  
 
Michał: Wszyscy sobie tego życzymy. Co jest największym Twoim sukcesem Rafale? 
Paczkomaty? 
 
Rafał: Nie, tzn. staram się nie myśleć w kategoriach sukcesu. Wręcz trochę mnie to nawet 
irytuje, bo ten slogan „sukces” jest tak przytłaczający. Oczekiwania rosną coraz bardziej  
w stosunku do mojej osoby, do firmy, widzę to z rozmów z analitykami, z ludźmi, którzy 
zajmują się naszą spółką od strony giełdowej. Jesteśmy gdzieś, bym powiedział w 17% 
osiągnięcia celu, który będzie sukcesem, więc jak będzie te 100%, to wtedy się wypowiem.  
 
Michał: OK, dobrze, nie pytam w takim razie. Może inaczej, z drugiej strony uderzymy: czy 
warto dzisiaj inwestować w te usługi pocztowe, skoro można powiedzieć rynek listów na 
pewno się kurczy? Rynek przesyłek być może będzie rósł. Tutaj Ty wiesz najlepiej, ja mogę 
tylko spekulować, a niestety w Polsce Poczta Polska nawet cieszy się poparciem cichym 
władz… 
 
Rafał: Oczywiście, warto rozwijać usług rynek pocztowych. To robimy, dlatego wchodzimy na 
giełdę, widzimy olbrzymie perspektywy jeszcze i cały czas rośniemy. Znikają jedne kategorie 
listów, pojawiają się inne. Znikają listy, pojawiają się paczki. Pojawiają się zapotrzebowania 
na olbrzymią liczbę usług dodanych, wartości dodanych związanych z e-commercem: 
logistyka, fulfillment, warehousing – to wszystko zaczyna być core-businessem poczt, bo 
poczty mają ku temu zasoby, doświadczenie, ale przede wszystkim ludzi i znajomość klienta. 
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I to jest profil, w kierunku którego my będziemy podążać – wierzymy w usługi pocztowe. One 
oczywiście będą ewaluowały, będą modyfikowane, a to, że Poczta Polska cieszy się wsparciem 
władz – wydaje mi się to jednak naturalne. Właścicielem jest Skarb Państwa. Tak długo, jak to 
poparcie będzie zgodne z obowiązującymi na rynku prawami i regułami, nie będzie to 
nieuzasadniona pomoc państwa, czy też ograniczanie konkurencji - ja naprawdę nie mam nic 
przeciwko temu, w granicach oczywiście rozsądku i obowiązującego porządku prawnego.  
 
Michał: Znacie zasady i gracie według zasad po prostu.  
 
Rafał: Dokładnie tak.  
 
Michał: Zmienię trochę perspektywę – patrzy się na takie osoby... nie lubisz słowa „sukces”  
i spróbuję go nie używać, ale – często patrzy się na osoby, które gdzieś tam coś robią, coś 
osiągają, można powiedzieć idzie za nimi fama, że czego się nie dotkną w złoto się zamienia. 
Można tak troszkę o Tobie powiedzieć. Ja wiem, że to nie jest do końca prawda, że każdy  
z nas mierzy się gdzieś tam ze swoimi ograniczeniami, gdzieś tam ma słabsze dni, albo 
projekty, które po prostu nie wypalają. Pewnie Ty też masz jakieś niepowodzenia na swoim 
koncie. Pytanie tak po ludzku: jak sobie z tym radzisz? Jak się z tych ewentualnych 
problemów podnosisz? W biznesie to jest absolutnie kluczowe, żeby potrafić z tą porażką się 
pogodzić i pójść dalej.  
 
Rafał: Każdy na swojej drodze biznesowej miewał, ma i będzie miał porażki. To dotyka 
również mnie. Ja mogę wręcz powiedzieć, że co najmniej dwa razy w ciągu dnia rezygnuję ze 
swojej pracy i dwa razy w ciągu dnia muszę się z tej rezygnacji podnieść, bo nie mam innego 
wyjścia. 
 
I porażki są zarówno inwestycyjne – miałem w swoim życiu wiele inwestycji, które po prostu 
nie wypaliły, zarówno kapitałowych jak i niekapitałowych, wiele pomysłów biznesowych. 
Nawet w grupie Integer też projekty zamykaliśmy. 
 
Sztuką jest przyznawanie się do błędu i wycofanie w momencie, w którym należy się wycofać 
i postawienie tak naprawdę takiego „fokusa” na rzeczy i biznesy, które są najbardziej 
perspektywiczne, a dla mnie takim biznesem w skali globalnej niewątpliwie są Paczkomaty. 
To jest ten element, na który warto stawiać. Równocześnie nie rezygnując też z 
podejmowania nowych inicjatyw i nowych ryzyk. Ale to nie może być tak, że to, że się raz nie 
udało, to nie będę podejmował już żadnych inwestycji.  
 
Michał: Tak… osiądę na laurach i będę robił tylko to, co mi się udaje… 
 
Rafał: Dokładnie, to jest najgorsza strategia.  
 
Michał: No dobrze, ale gdzieś jest coś takiego. Wy jesteście firmą dosyć innowacyjną, żeby nie 
powiedzieć, że bardzo innowacyjną. Ja się zastanawiam ile w tym, co robisz jest intuicji 
rzeczywiście, wyczucia rynku i takiego można powiedzieć pójścia gdzieś za jakąś ideą, która 
niekoniecznie na rynku musi być zweryfikowana, bo robicie rzeczy nowe (Paczkomaty były 
czymś kompletnie nowym), a na ile jest tak, że rzeczywiście weryfikujecie biznes? Wiadomo, 



 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 8 

 

 

że w miarę upływu czasu weryfikujecie. No ale są pomysły, których nie da się wcześnie 
zweryfikować biznesowo, gdzieś tam trzeba sobie zaufać.  Czy możesz powiedzieć jak to 
wyglądało np. w przypadku Paczkomatów? 
 
Rafał: Ryzyko jest wpisane w naturę naszego biznesu i ryzyko jest wpisane w naturę biznesów 
innowacyjnych. Nie ma innowacji bez podejmowania ryzyka. Pamiętam jak rozstawiliśmy 
pierwsze 150 maszyn w Polsce. Szef jednej z największych obecnie firm kurierskich  
w Polsce powiedział, że to produkt dla niszowego odbiorcy i InPost musiałby mieć setki takich 
maszyn, żeby osiągnąć sukces. Mamy 1100 póki co i zabieramy najwięcej kurierom, a patrząc 
na to, w jaki sposób jest oceniana nasza usługa, w jaki sposób oceniana jest usługa tejże 
firmy, której prezes tak się wypowiedział, to myślę, że moje jest na wierzchu.  
 
Michał: Wyszło Twoje na wierzch.  
 
Rafał: Tak. I myślę, że to jest kwestia uporu, ambicji, połączona z konsekwentną pracą, nauką 
na błędach i poprawie ciągłej właściwie, ciągłym doskonaleniu tego, co już jest. Właśnie nie-
siadaniu na laurach.  
 
Michał: Jeszcze takie pytanie trochę zabawowe, bym powiedział.  Wy jesteście taką firmą, 
która się daje lubić. Jak patrzę na to, co wprowadzacie w Paczkomatach, te gry, formy 
grywalizacji dla klientów itd. to widać, że gdzieś tam po drugiej stronie jest człowiek, który to 
wymyślił.  Zastanawiam się, jak Ty dzisiaj wspierasz to, żeby w Twojej firmie taki duch 
innowacyjności na każdym etapie nie uciekł, nie rozmył się?  
 
Rafał: Ja powiem szczerze jestem adwokatem diabła, bo marketing i kreacja uwielbia 
wprowadzać innowacje tego typu. Natomiast biznes, IT, operacje są im przeciwne twierdząc, 
że one nie budują bezpośredniej wartości, natomiast angażują bardzo wiele działań innych, 
pobocznych, czy też kapitałowych w ich wdrożenie. Ja staram się godzić oczekiwania jednych 
i drugich, ponieważ zdaję sobie sprawę, że biznes to nie tylko twarde, suche liczby, ale też ta 
warstwa miękka, o której mówisz.  
 
Michał: … budująca lojalność i przywiązanie… 
 
Rafał: Dokładnie. I to jest taki long term run, jeżeli chodzi o budowanie przewag 
konkurencyjnych, stąd ja jestem rozjemcą najczęściej w komitecie inwestycyjnym. Jestem tą 
osobą, która musi rozstrzygnąć na prawo, albo na lewo, także ubijam jeden projekt, ale 
popycham drugi.  
 
Michał: Jasne, jasne. No, na razie bardzo dobrze Ci to idzie, co tu dużo mówić. Firma się 
świetnie rozwija. Wrócę do takich wskazówek dla osób, które są gdzieś tam na początku 
swojej kariery zawodowej. Studiują, kończą studia. Ja staram się w tych podcastach również 
podsyłać im wskazówki z ust osób, które już troszeczkę doświadczenia zawodowego na 
koncie mają, budując je w bardzo różny sposób, czasami pracując na etatach, czasami 
prowadząc własne firmy, ponosząc porażki, podnosząc się po tych porażkach. 
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Gdybyś Ty mógł spotkać samego siebie kończącego studia, rozpoczynającego ten swój 
pierwszy biznes, to co byś temu chłopakowi wtedy powiedział? Jakieś najcenniejsze 
wskazówki byś mu mógł dać? 
 
Rafał: Uważam, że przede wszystkim trzeba jak najszybciej zacząć pracować. Trzeci rok 
studiów, to jest ostatni rok... na pierwszym roku się uczymy, na drugim balujemy, od trzeciego 
- pracujemy. I patrząc przez pryzmat swoich koleżanek i kolegów ze studiów – Ci, którzy szli 
tą drogą zaczynając na 3-4 roku pracować, chodzić na staże, praktyki, są znacznie dalej niż Ci, 
którzy czekali do odbioru dyplomu.  
 
I myślę, że to się nie zmieniło, jak też patrzę na młodych ludzi, którzy przychodzą do mnie  
z różnymi pomysłami start-upowymi, czy już działającymi małymi nawet biznesami, ale 
działającymi. Większość z nich zaczynała na studiach i myślę, że statystycznie gdybyśmy 
zrobili takie badanie, to pewnie 80% osób, które zaczęło wcześniej jest znacznie dalej niż cała 
reszta.  
 
Michał: Zdecydowanie rzadko kiedy pracujemy w zawodzie, którego się uczyliśmy, to też jest 
tak… 
 
Rafał: Oczywiście, ale zbieranie doświadczenia zawodowego nie tylko polega na tym, że po 
prostu pracujemy i zarabiamy pieniądze, ale też gromadzimy wiedzę życiową… 
 
Michał: … Nabijamy sobie guzy.  
 
Rafał: Tak, wiedzę, która pomaga nam unikać błędów w przyszłości w znacznie większej skali.  
 
Michał: Co myślisz o studiach MBA? Ty kończyłeś w ogóle studia MBA? 
 
Rafał: Nie, ja nie kończyłem. Starałem się nie krytykować systemu, czy to szkolnictwa, czy  
w ogóle nauczania w Polsce. Jeżeli ktoś ma potrzebę, by na takie studia pójść, to proszę 
bardzo, tzn. dla mnie wartość przy ocenie managera, który jest po studiach MBA lub nie jest, 
jest żadna. Tzn. ja oceniam ludzi po tym, co dokonali realnie w poprzednich miejscach pracy, 
w poprzednich firmach, co osiągnęli, jakie cyfry „dowozili”, a nie to ile uczelni i kursów 
skończyli. Wielokrotnie przekonałem się o tym, że osoby z doskonałym CV, nazwijmy go od 
strony wykształcenia, szkoleń, odbytych różnego rodzaju kursów, miały się nijak w stosunku 
do efektywności w realnym życiu, w codziennym biznesie. Więc z mojego punktu widzenia – 
ja tego nie zrobię, bo nie mam na to czasu, ani nie czuję takiej potrzeby.  
 
Michał: Jasne. Doskonale radzisz sobie biznesowo i bez tego. Podobno lubisz czytać książki 
związane z finansami – to jest prawda? 
 
Rafał: Po pierwsze to mam bardzo mało czasu. Przerzuciłem się na Kindle’a, bo dzięki temu 
jestem w stanie wykorzystać chwile w trakcie lotów przede wszystkim, czy w oczekiwaniu na 
lot, żeby kolejne kilka stron przeczytać. Staram się czytać przede wszystkim taką literaturę, 
która jest w stanie poszerzyć mi horyzonty albo mnie zrelaksować, więc absolutnie się nie 
wstydzę tego, że np. czytam Clancy’ego na wakacjach. Ale również muszę przyznać, że jeżeli 
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sięgam po literaturę, która jest trudna, to taką, która pozwala mi zrozumieć procesy, których 
nie rozumiem. Czyli przykładowo, jeżeli jestem aktywnym graczem giełdowym i niedawno 
jeszcze dopiero zaczynałem swoją przygodę z futuresami, to żeby je dobrze zrozumieć 
zacząłem na ten temat czytać.  
 
Michał: Po co sięgnąłeś?  
 
Rafał: Oj, nie pamiętam w tej chwili konkretnych tytułów, bo to była literatura 
angielskojęzyczna, natomiast to były konkretne case’y związane z analizą techniczną rynku 
zarówno akcji jak i futuresów, różnic w interpretacji konkretnych formacji technicznych. 
Bardzo dużo jest pozycji na ten temat – one są stosunkowo rzadkie, rzadko się po nie sięga, 
specjalistyczna literatura. Dlatego, tak jak mówię, nie mam żadnego problemu, żeby czytać 
też coś, co jest lekkie i przyjemne.   
 
Michał: Jasne. No to już skoro poruszyłeś kwestię inwestowania na giełdzie, to zahaczmy 
może o kwestie związane z notowaniami Twojej spółki. Można powiedzieć, że do 2013 
notowania dosyć dynamicznie rosły, gdzieś tam w tym roku to się popsuło, akcje tanieją.  
Jak sądzisz, co może odwrócić ten trend? Czy macie jakieś inne plany? 
 
Rafał: Ja jestem graczem, więc patrząc od strony zarówno technicznej – spółka była 
przewartościowana, bo rosła nieprzerwanie od 6 lat, bez głębokiej korekty – to jest pierwsza 
głęboka korekta na spółce. Nic nie rośnie wiecznie i nic nie spada wiecznie, więc biorąc pod 
uwagę obecną wycenę spółki, to jest na tyle atrakcyjna, że ja akcje kupuję. I jest to informacja 
publicznie dostępna, bo ją raportuję i uważam, że ten poziom jest atrakcyjny do zajmowania 
pozycji. Ja to robię. Nie jest to rekomendacja w rozumieniu Giełdy Papierów Wartościowych. 
 
Michał: Absolutnie, nie dajemy żadnych rekomendacji. 
 
Rafał: Natomiast myślę, że po prostu rynek oczekuje konkretów związanych już z efektem 
ekspansji, którą prowadzimy, czyli my w tej chwili jesteśmy w fazie rozwoju sieci. Ta sieć jest 
rozwijana, ponosimy gigantyczne koszty. Wydaliśmy już ponad 200 milionów euro na rozwój 
sieci. Kolejne 130 milionów chcemy pozyskać w kolejnych rundach finansowania i patrząc 
przez ten pryzmat, sieć może być odpalona wtedy, gdy jest odpowiednio gęsta, jest 
odpowiednia liczba maszyn.  
 
Pokazaliśmy w Polsce, że dojrzała sieć może doskonale performować na najtrudniejszym 
rynku w Europie. Rynki, na które wchodzimy są również trudne, natomiast zdecydowanie 
bardziej marżowe niż rynek polski, bo ceny są wyższe, więc z tego poziomu premia za to 
ryzyko i za tę ekspansję będzie wyższa niż premia w Polsce. 
 
To jest kwestia cierpliwości. Akcje są w wolnym obrocie. Jedni sprzedają, inni kupują. Ja tego 
nie komentuję, bo nie mam na to kompletnie żadnego wpływu. Natomiast jestem przekonany, 
że spółka jako jedna z nielicznych w Europie, jest wyeksponowana na wzrost globalnego e-
commercu, a ten e-commerce rośnie 17% rok do roku. Niewiele jest firm i niewiele jest branż, 
w których można wchodzić z produktem na tak szybko rosnący, tak gigantyczny rynek będąc 
liderem tego rynku i właściwie będąc takim kreatorem dopiero tego rynku.  
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Michał: Dokładnie, dokładnie. No właśnie, porozmawiajmy chwilę o tej ekspansji. 
Powiedziałeś o tym, że wydaliście już kolosalne pieniądze na budowę sieci w innych krajach. 
Powiedz, czy środki finansowe są dla Ciebie jakąkolwiek przeszkodą, czy dzisiaj nie macie 
raczej problemu z pozyskiwaniem kapitału na tego typu przedsięwzięcia? 
 
Rafał: Kapitał jest zawsze potrzebny i wcale nie jest trudno go zdobyć. Zwłaszcza na 
inwestycje tego typu. Paradoksalnie łatwiej jest pozyskać kapitał na rozwój aplikacji mobilnej, 
w której większość cashu idzie na spalenie… 
 
Michał: … Marketing… 
 
Rafał: … Tak, na marketing, aniżeli na inwestycję, która tworzy realne assety. My tworzymy 
realną, fizyczną sieć. Tak naprawdę 90% tych pieniędzy, które wydaliśmy, zamieniło się  
w fizyczną sieć. To nie jest cash, który został spalony. I zawsze trzeba z pokorą podchodzić do 
inwestycji kapitałowych, ale też do pozyskania kapitału i to, że teraz jest łatwiej nie znaczy, że 
jutro nie będzie trudniej. Zawsze z tyłu głowy trzeba mieć wszystkie ryzyka za tym idące.  
 
Michał: I tym optymistycznym akcentem... myślę, że zakończymy, Rafale. Dziękuję Ci bardzo za 
tę rozmowę. 
 
Rafał: Dziękuję serdecznie również.  
 
Michał: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia! 
 
Rafał: Powodzenia. Dzięki! 
 
Rozmowa krótka, ale bardzo, bardzo konkretna. Jestem bardzo wdzięczny Rafałowi za to, że 
zdecydował się poświęcić swój czas dla Słuchaczy podcastu „Więcej niż oszczędzanie 
pieniędzy”. Ja w trakcie tej rozmowy wyłapałem kilka takich bardzo ciekawych dla mnie 
informacji, między innymi to, że Rafał po wejściu na giełdę w złym momencie musiał odrabiać 
straty inwestycyjne, które poniósł na samym początku przez kilka lat, po to żeby wyjść na 
zero. I to w ogóle pokazuje, że jest osobą nietuzinkową, bo pewnie większość z nas już by się 
poddała w takiej sytuacji, uznałaby, że te straty po prostu należy zainkasować i „do widzenia” 
- nie przejmujemy się nimi. Ale z drugiej strony pokazuje to także, jak kolosalne znaczenie ma 
to, co pokazujemy stale ze Zbyszkiem, czyli ograniczanie ryzyka we wszystkich inwestycjach 
na rynkach kapitałowych.  
 
I teraz zestawcie sobie to inwestowanie na giełdzie Rafała z tym, co udało mu się osiągnąć  
w jego własnym biznesie. W ciągu kilka lat grupa Integer urosła absolutnie gigantycznie.  
I z takiego małego - można powiedzieć - pretendenta na tym konkurencyjnym rynku, stała się 
bardzo poważnym graczem rynkowym, który dzisiaj z odwagą wchodzi na rynki całego świata. 
 
I tak, jak mówiłem na początku, jednocześnie Rafał Brzoska jest osobą, z którą po prostu 
można się umówić przez Facebooka. I nie wiem, czy mi w to uwierzycie, czy nie, ja absolutnie 
nie miałem żadnego dojścia do Rafała. Wystarczyła po prostu dobrze umotywowana, dobrze 



 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 12 

 

 

uzasadniona prośba o to, żeby ze mną porozmawiał. Ja ją wysłałem przez Facebooka, przez 
komunikator facebookowy, z pominięciem wszystkich działów public relations i marketingu 
oraz asystentek po drodze. Nawet można powiedzieć, że pominąłem wszystkich po drodze. 
Nawet się z Rafałem z tego śmialiśmy, jak spotkaliśmy się w Krakowie. 
 
I możecie się zastanawiać dlaczego o tym mówię, ale chcę to wykorzystać również jako 
pozytywny przykład. Czasami, albo może w zasadzie często, jest tak, że sami sobie stawiamy 
bariery i wydaje się nam, że one są barierami nie do przeskoczenia, nie do pokonania. Tak 
bardzo czasami boimy się porażki, czy odrzucenia, że nawet nie próbujemy wyjść z taką 
propozycją. To nie dotyczy tylko spotkań, dotyczy też wszelkich innych sytuacji życiowych. 
 
Zobaczcie, w tej konkretnej sytuacji wydawać by się mogło, że Rafał jest bardzo ode mnie 
odległą osobą, a okazało się, że jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło dać mu tylko dobry 
pretekst do tego, by pozytywnie odniósł się do mojej prośby o nagranie podcastu i żeby Was 
nie pozostawiać w niepewności – chcę Wam pokazać jak wyglądała taka prośba. 
 
Oczywiście ja miałem jeden strzał, czyli musiałem tak przygotować ten komunikat dla Rafała, 
żeby On na podstawie jednego komunikatu podjął decyzję, czy daje mi szansę i rozwija 
rozmowę... czy może po prostu mnie skreśla. Cały ten komunikat, który wysłałem załączam  
w notatkach do tego odcinka podcastu. Możecie go sobie zobaczyć. Być może pomoże Wam 
on docierać do tych osób, w przypadku których może się Wam wydawać, że są poza Waszym 
zasięgiem. Notatki, przypominam, znajdą się pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/037. 
 
No i na koniec właśnie tego Ci życzę, żebyś umiała, bądź umiał pokonywać te bariery, które 
sama, bądź sam sobie stawiasz. Dziękuję Ci już za ten wspólnie spędzony czas i życzę 
skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych – ale nie tylko finansowych –  
na wyższy poziom!  
 
Trzymaj się, do usłyszenia!  


