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LUDZIE I BIZNES

Śląski milioner
stawia na młodych
Porzucił karierę naukową na Politechnice Śląskiej. Zaczynał w wynajętym baraku
i zbudował imperium. Milioner z Gliwic postawił na młodych i twierdzi, że najlepsze jeszcze
przed nim. Wasko Wojciecha Wajdy to czołówka firm teleinformatycznych
MARIA TREPIŃSKA
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liwicki lew”, miniaturowa brązowa
kopia dzieła Theodora Erdmanna
Kalidego, to nagroda, o której decyduje Zygmunt Frankiewicz, najdłużej
urzędujący prezydent miasta w kraju. Statuetkę
przyznaje tym, którzy potrafią osiągnąć sukces
biznesowy dzięki pasji, wiedzy i zaangażowaniu
niezależnie od aktualnej koniunktury ekonomicznej. Jednym z jej laureatów jest Wojciech
Wajda, szef gliwickiej spółki Wasko.

Zaczynał od kariery naukowej na Politechnice
Śląskiej. W 1988 roku uznał jednak, że czas
sprawdzić się w innej dziedzinie, i założył Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego
Wasko. W wynajętym od uczelni baraku przy
ulicy Pstrowskiego w Gliwicach z kilkoma kolegami z uczelni tworzył podwaliny biznesu. Początki nie były łatwe, branża IT dopiero w naszym
kraju raczkowała, ale już było wiadomo, że jest
to rynek perspektywiczny.
Początkowo działalność Wasko koncentrowała się na projektowaniu, budowie
i wdrażaniu systemów informatycznych
dla odbiorców z sektora teleinformaZYSKOWNA SPÓŁKA
tycznego. Z roku na rok biznes się
rozwijał. Pod koniec 2005 roku
firma zatrudniała już ponad 400
pracowników, przychody ze
mln PLN
sprzedaży sięgnęły 225,9 mln zł,
zysku netto wypracowała w 2014 roku
a zysk netto około 12 mln złotych.
kierowana przez Wojciecha Wajdę
Wojciech Wajda zaczął wtedy
spółka Wasko. Z tego ponad
szukać okazji do akwizycji. Jego
3,6 mln zł trafiło na
wybór padł na Hoga.pl, pierwszy
dywidendę
portal internetowy notowany na GPW.
– Zostałem inwestorem strategicznym
w Hoga.pl, a następnie doprowadziłem do połączenia z Wasko – wspomina Wojciech Wajda.
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Hoga.pl koncentrowała się na dostarczaniu specjalistycznych narzędzi
wspierających zarządzanie małymi
i średnimi przedsiębiorstwami oraz
jednostkami administracji publicznej.
W 2005 roku przy 14,6 mln zł przychodów firma notowała 0,4 mln zł straty.
Chociaż Hoga.pl w porównaniu
z Wasko była biznesowym karłem, to
połączenie spółek nastąpiło poprzez
przeniesienie całego majątku gliwickiej firmy przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego portalu, poprzez nową emisję akcji, jakie
Hoga.pl wydała akcjonariuszom Wasko. Od początku pakiet większościowy
należał do Wojciecha Wajdy.
– Chodziło mi o umocnienie pozycji w gronie średnich przedsiębiorstw
na rynku informatycznym – podkreśla
prezes.Wasko trafiło na warszawski
parkiet w 2006 roku z kapitalizacją
na pozio-mie 250 mln złotych. Firma
rozszerzy-ła zakres działalności,
wykonywała systemy informatyczne
dla klientów
m.in. sektora paliwowo-energetycznego, administracji publicznej, oświaty i
służby zdrowia. Wajda szukał także
nowych rynków zbytu i kolejnych akwizycji. W 2011 roku rywalizował m.in.
z Famurem, kontrolowanym wówczas
przez Jacka Domogałę, w sprawie kupna 85 proc. akcji Centralnego Ośrodka Informacji Górniczej (obecnie
COIG S.A.) od Ministerstwa Skarbu
Państwa. Osta-tecznie w połowie
czerwca 2012 roku Wasko przejęło
tę kluczową spółkę informatyczną
dla branży węglowej.
– Zakup pakietu kontrolnego akcji
COIG był dla mnie elementem budowy grupy kapitałowej. Potencjał ekonomiczny, produktowy i usługowy
lokuje nas od tego czasu w pierwszej
trójce firm teleinformatycznych w Polsce. Obie firmy działają w tej samej
branży technologicznej, ale na innych
rynkach, widzimy efekt synergii – uważa prezes Wasko.
Otacza się młodymi, sprawdzonymi
menedżerami. Na przykład prezesem
COIG jest Paweł Kuch, związany z gli
wicką firmą od 1992 roku. Większość

WASKO W LICZBACH
OD POCZĄTKU działalności Wasko
większościowym udziałowcem gliwickiej
spółki jest jej prezes Wojciech Wajda.
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WASKO to obecnie trzecia pod względem
wielkości grupa kapitałowa w polskim
sektorze teleinformatycznym.
Grupa kapitałowa Wasko
(udziały w proc.)
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najbliższych współpracowników to
absolwenci Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Grupa kapitałowa współpracuje z innymi uczelniami technicznymi: Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Górniczo-Hutniczą,
realizuje wiele programów badawczo-rozwojowych w zakresie łączności
szerokopasmowej, bezpieczeństwa,
wykrywania zagrożeń itd. Coraz więcej studentów odbywa praktyki w firmie.
– Z firmą Wasko prowadziliśmy
już ponad 20 projektów wdrożeniowo-badawczych. Wojciech Wajda to taki
sztandarowy przykład sukcesu w biznesie – podkreśla prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej
i były wiceminister gospodarki za
czasów Jerzego Buzka.
Młodzi ludzie są motorem rozwoju
imperium 67-letniego Wojciecha Wajdy. Nie boi się im powierzać zarządzania majątkiem, szacowanym obecnie
na ponad 300 mln złotych. Zatrudnia

już ponad tysiąc osób. Średnia wieku
pracowników to około 30 lat.
Wojciech Wajda rozgląda się za kolejnymi akwizycjami. Rośnie też jego
grupie kapitałowej portfel zamówień.
Na przykład COIG zajmuje się obecnie wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania wspierającego gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi położonymi na terenie gminy Wrocław. Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim Wasko wdraża elektroniczną administrację w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.
Wasko mocno ulokowało się też na
rynku e-usług w szpitalach, głównie
na Górnym Śląsku. Ma udziały w bytomskiej
spółce
GABOS,
specjalizującej się w obsłudze szpitali.
– Dzięki Wasko w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi powstała platforma wspierająca ponadregionalny program współpracy nad budowaniem innowacyjnych technik medycznych. Za dobrą
współpracę uhonorowaliśmy prezesa
statuetką „Serce za serce” – mówi dr
Jan Sarna, dyrektor Fundacji.
– Fakt, że Wajdzie nie tylko udało
się przetrwać 27 lat na rynku, ale przy
rosnącej konkurencji zbudować jedną
z większych firm w kraju, współpracującą z największymi światowymi graczami, świadczy o niesamowitej determinacji i wizji prowadzenia biznesu
– podkreśla Wiktor Pawlik, prezes
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
2014 rok Wasko zakończyło z 5,32
mln złotych zysku netto, z czego ponad
3,6 mln przeznaczono na wypłatę dywidendy. 15 lipca pieniądze trafiły
na konta akcjonariuszy spółki (ponad
74 proc. do Wojciecha Wajdy i jego
żony, Krystyny).
Śląski milioner od lat unika świateł
jupiterów. Siedziba jego firmy wciąż
znajduje się w Gliwicach, ale z baraków
przeniosła się do zabytkowej kamienicy. A Wojciech Wajda nadal szuka
kolejnych młodych, zdolnych do pracy.
– Najlepszy czas przed nami – prezes powtarza to jak mantrę.
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