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Historia 17

Paweł 
Szczepaniak

„Wyznaczanie celów i konsekwentne dążenie 
do ich realizacji”
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Paweł Szczepaniak ukończył technikum budowlane na ul. Rybaki w Pozna-
niu, jedną z najlepszych szkół o tym profilu w Polsce. Okres szkolny wspo-
mina przez pryzmat wiedzy i odpowiedniego przygotowania nauczycieli, 
zwłaszcza przedmiotów praktycznych. Respondent uczestniczył w konkur-
sach z zakresu wiedzy budowlanej na szczeblu regionalnym. Podczas na-
uki w szkole średniej trenował wioślarstwo, z którym początkowo wiązał 
swoją przyszłość. Wspomina, że osoby, z którymi rywalizował sportowo, 
zdobywały złote medale olimpijskie. Nie żałuje jednak, że nie zdecydo-
wał się na kontynuację kariery sportowej. Jak sam twierdzi, wybierając 
uczelnię i kierunek studiów kierował się pragmatyką i zdecydował się roz-
począć studia dzienne na Politechnice Poznańskiej, na kierunku budow-
nictwo. Na początku lat 90. na skutek trudności finansowych zdecydował 
się przenieść na studia zaoczne. W tym czasie założył firmę budowlaną 
RBW, która obecnie ma 25 lat. 

Zmiany w polskim prawie sukcesji 

W przypadku śmierci właściciela jednoosobowej działalności gospo-
darczej lub spółki cywilnej spadkobierca ma możliwość odziedzicze-
nia majątku firmy należącego do zmarłego. Od 25 listopada 2018r. 
obowiązują nowe przepisy, celem których jest usprawnienie procedur 
przejęcia firmy, a co za tym idzie, zmniejszenia ryzyka jej upadku. 
Zakłada ona zwolnienie spadkobiercy z podatku, utrzymanie pod-
pisanych kontraktów, umów o pracę oraz koncesji. Nowum stanowi 
powołanie zarządcy sukcesyjnego, który będzie zarządzał przedsię-
biorstwem do czasu zakończenia formalności spadkowych, tj. nada-
nia nowego numeru NIP czy REGON.

Punkty zwrotne w karierze Pawła Szczepaniaka stanowią kolejno: budo-
wa pierwszego domu jednorodzinnego i kontrakt na budowę osiedla, co 
skutkowało rozrośnięciem się działalności gospodarczej. W tym samym 
okresie udało się mu zdobyć uprawnienia budowlane, dzięki którym jako 
kierownik budowy mógł być całkowicie odpowiedzialny za realizację 
projektów. Respondent w 2008 roku przekształcił swoje przedsiębiorstwo 
w firmę deweloperską. Po latach udało się mu powrócić do sportu – zo-
stał prezesem sekcji wioślarskiej i głównym sponsorem Klubu Sportowego 
Posnania. Obecnie jego on także szefem klubu fitness Przystań Posnania. 
Respondent jest zaangażowany w pracę wielu organizacji. Jedną z nich 
jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, którego jest prezesem. 
W ramach swoich obowiązków jest on odpowiedzialny za przyznawanie 
i rozliczanie dotacji. Ponadto rozpoczął współpracę z poznańskim techni-
kum budowlanym, którego jest absolwentem i które wiele dla niego zna-
czy. Jego firma w ramach programu „Budujmy Razem” przyjmuje uczniów 
tej szkoły, którzy mają możliwość praktycznej nauki zawodu. 



141

Paweł Szczepaniak zdecydował się na karierę budowlaną z trzech powodów. 
Jednym z nich był talent artystyczny. Podczas nauki w szkole ujawniła się u niego 
naturalna zdolność do wykonywania rysunków budowlanych. Drugim powodem 
była chęć tworzenia czegoś trwałego, nowego, czegoś, co ma praktyczne zastoso-
wanie. Ostatni element, który skłonił respondenta do wejścia w branżę budowlaną, 
to inspiracja postacią jego ojca, który sam pracował w tym zawodzie i nauczył 
syna podstaw tej profesji. 

Szkoła mistrzostwa sportowego 

Szkoła mistrzostwa sportowego kształci sportowców w jednej lub kilku dyscy-
plinach sportowych. Placówki dysponują najwyższej klasy zapleczem umożli-
wiającym profesjonalne szkolenia sportowe. Szkoły mają również możliwość 
najmu obiektów i urządzeń sportowych od innych jednostek organizacyjnych, 
co potwierdzane jest stosowną umową. Treningi odbywają się w wymiarze 
min. 16 godzin tygodniowo, zazwyczaj rano i wieczorem. Taki harmonogram 
treningowy zakłada konieczność funkcjonowania internatu przy placówce. 
Pozostałe zajęcia dopasowywane są do planu treningowego sportowca, tak, 
aby mógł pogodzić sport z nauką. Edukacja w szkole mistrzostwa sportowego 
to dobry wybór dla młodzieży przejawiającej szczególne predyspozycje spor-
towe. Młodzież uczy się samodyscypliny, organizacji czasu i pewności siebie.

Dla Pawła Szczepaniaka sukces jest czymś względnym, zależnym od momentu, 
w którym się dany człowiek znajduje. Kiedyś utożsamiał on sukces z faktem posia-
dania określonej pozycji społecznej, doświadczania prestiżu, spełnienia na polu 
zawodowym i rodzinnym. W miarę jak udało się mu realizować w wielu płaszczy-
znach, znaczenie tego, czym jest sukces zostało przeniesione na inne, choć wciąż 
dla niego kluczowe obszary. Dla respondenta sukcesem są powodzenia inicjatyw 
sportowych, które tworzy z ludźmi i dla ludzi, którym nadaje kształt i kierunek 
rozwoju. Sukces jest przez niego definiowany jako poczucie sprawstwa, możliwość 
osiągania korzyści oraz satysfakcja. Jego zdaniem receptą na osiągnięcie sukcesu 
jest wyznaczenie sobie celu oraz konsekwentne dążenie do jego realizacji.

Jak działają inkubatory przedsiębiorczości? Czy warto z nich korzystać?

Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje wspomagające założenie bizne-
su o dowolnej formie prawnej, a także stymulujące późniejszy rozwój firmy. 
Opłata za korzystanie z usług inkubatorów to ok. 250 zł / miesiąc. Zapew-
niają one wsparcie w zakresie doradztwa i pomocy prawnej, prowadzenia 
księgowości, udostępniania osobowości prawnej (nie ma więc obowiązku od-
prowadzania składek ZUS), udostępnienia powierzchni co-workingowej. Ww. 
udogodnienia pozwalają początkującemu przedsiębiorcy rozpocząć działal-
ność biznesową, nie zrażając się trudnościami wynikającymi z biurokracji.




