
     ROZMOWA 
PRZEDSIĘBIORCĄ                                    
Z NOWEGO OLEŚCA    
A JAKIE SĄ MOJE PREDYSPOZYCJE 
DO WYKONYWANIA ZAWODU  ? 

Młodzież gimnazjalna w trakcie 
nauki  poznaje też zalety i wady 
różnych zawodów, analizuje 
propozycje szkół przygotowujących 
do wykonywania określonego 
zawodu, rozmawia z doradcą 
zawodowym na temat predyspozycji 
niezbędnych do wykonywania 
pewnych prac, spotyka się                                                 
z przedstawicielami wybranych 
zawodów i  przedsiębiorcami. 

 Dziś udałyśmy się na rozmowę właścicielami firmy GREGBUD Grzegorz Rybarczyk  z Nowego Oleśca 
Państwem Joanną i Grzegorzem Rybarczykami. 

- Skąd pomysł na założenie takiej firmy? Jakie wykształcenie trzeba posiadać, by móc prowadzić tego typu 
przedsiębiorstwo?  
- Od najmłodszych lat  interesowały mnie maszyny budowlane i tzw. ciężki sprzęt. Jednak moja droga zawodowa                     
i decyzje z nią związane nie były takie jednoznaczne. Posiadam wykształcenie wyższe, studiowałem na Akademii 
Rolniczej w Poznaniu na Wydziale Zootechniki, a wcześniej uczęszczałem do Technikum  w Pleszewie – profil 
obróbka skrawaniem.  Własną firmę otworzyłem w 2004 roku. Początkowo  pracowałem w niej sam. Po dwóch 
latach zacząłem zatrudniać pracowników. Ostatecznie wyspecjalizowałem się w branży budowlano- brukarskiej. 
Obserwowałem rynek i w tym czasie było duże zapotrzebowanie na tego typu usługi na terenie gminy Chocz i 
okolic. Spróbowałem… i ku memu zadowoleniu firma rozwija się. 
- Czy korzystał Pan ze środków zewnętrznych na otwarcie biznesu? 
- Nie korzystałem ze środków na otwarcie firmy. Dopiero później, gdy rozwijałem ją, korzystałem ze środków  na 
stworzenie lub doposażenie stanowiska pracy, a także na szkolenia i dokształcanie pracowników. 
- Ile zatrudniacie pracowników, jakie są ich zadania? 
- Obecnie zatrudniamy ponad 20 pracowników- głównie brukarzy, operatorów maszyn, kierowców, kierowników 
budowy i pracowników biurowych. Wielokrotnie posiłkujemy się zaprzyjaźnionymi firmami podwykonawczymi z 
innych branż budowlanych, np. elektrycznej lub wykonującej nawierzchnie asfaltowe. 
- Jakie są Pana obowiązki w firmie? Kto zajmuje się formalnościami związanymi z prowadzeniem firmy? 
- Zajmuję się zarządzaniem, planowaniem i organizacją w firmie. Kwestie podatkowe zlecamy firmie zewnętrznej. 
Bezpośredni nadzór nad budowami pełni  wykwalifikowany  kierownik robót. Pozostałe formalności tj. 
dokumentacje przetargowe, kosztorysy, zamówienia, rozlicznie i odbiory robót oraz sprawy kadrowe prowadzi moja 
żona Joanna. W wielu przedsięwzięciach wspiera mnie teść. 
- Czy zamierzacie rozszerzyć działalność?  
- Tak, w najbliższym czasie planujemy zakup i uruchomienie nowoczesnego węzła betoniarskiego, który pozwoli 
nam zwiększyć wydajność i usprawnić prace. 
- Czy może nam Pan powiedzieć, jakie cechy powinien mieć przedsiębiorca, żeby firma dobrze się rozwijała? 
- Powinna być to osoba odważna i lubiąca ryzyko. Potrafiąca szybko podejmować decyzje i co istotne, nie zrażać 
się przeciwnościami. Każdy, kto podejmuje się prowadzenia własnej działalności, powinien pamiętać, że jest to 
praca wymagająca dużego zaangażowania, pracowitości i poświęcenia. 
- Jak Pan spędza wolny czas?  
- Wolny czas spędzam z rodziną, bardzo lubię jeździć na rowerze, a także podróżować- odkrywać, zwiedzać nowe, 
ciekawe miejsca.  

-Dziękujemy bardzo Państwu za miłe przyjęcie, rozmowę, poświęcony nam czas.                                                                 
Życzymy Panu sukcesów zawodowych, ale i jak najwięcej tego wolnego czasu na odpoczynek i dla bliskich.  

Wywiad przeprowadziły Oliwia Banaszak i Klaudia Strzyżykowska 


