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w dziale ►
Jeden obraz, 
tysiąc słów

Operowanie metaforą w coachingu 
pomaga dotrzeć do zablokowanych 
zasobów, znaleźć rozwiązanie tam, gdzie 
wydawałoby się, zawiodły inne środki. 
Ułatwia ustalenie faktycznej motywacji 
i poszerza perspektywę – nie tylko klienta, 
również coacha. | s. 50

Baza wiedzy
Warto przeczytać!

Budowanie zaangażowania 
pracowników. 
Zestaw narzędzi

Rita McGee, Ann Rennie
Wolters Kluwer Polska 
– ABC 2012 

Sukces to osiągnięcie celu przy założeniu bardzo wysoko 
postawionej poprzeczki. Niezależnie od tego, jakim zada-
niem czy organizacją się kieruje lub też czy wykonuje się 
coś zawodowo, czy też dla przyjemności. Osiągnięcie tej po-
przeczki, czy przeskoczenie przez nią, jest sukcesem.

Czytaj w tekście poniżej.

CCo dla Pana oznacza bycie liderem?
Wolę – przywódcą. To oznacza bycie człowie-
kiem, który przede wszystkim cieszy się uzna-
niem zespołu, któremu przewodzi. Jest autory-
tetem dla tego zespołu, organizatorem jego cza-
su. Wyznacza mu zadania, ale robi to w takiej 
formule jak przywódca, a nie jak zarządzający. 
To człowiek posiadający charyzmę i cieszący się 
nieposzlakowaną opinią. Mówię tu o pozytyw-
nym przywódcy, nie o takim, który mówi: „Bacz-
ność! Spocznij! Na prawo patrz!”. Dla mnie przy-
wódca to jakby ojciec, patron grupy – taki, za 
którym praktycznie z zamkniętymi oczyma lu-
dzie nie tylko idą, ale chcą iść.
Natomiast jeśli chodzi o liderowanie, to gdybym 
miał scharakteryzować lidera, odniósłbym się 
do zjawisk czysto biznesowych, tzn.: człowiek 
z wizją, strategią działania, konsekwencją w re-
alizacji działań, potrafiący rozdzielać i egze-
kwować zadania oraz sprawić, by firma, któ-
rą kieruje, osiągnęła wynik. Lider to egzeku-
tor z wizją, który wie, co i jak trzeba zrobić oraz 
skąd czerpać pieniądze niezbędne do realizacji 
zdań. Wie również, gdzie sięgnąć po technolo-
gie, a gdzie po innowacje oraz skąd je czerpać.

Czy Pana zdaniem możliwe jest połączenie cech 
przywódcy z cechami lidera w jednej osobie?
Tak. Jest to znakomite rozwiązanie – zarówno 
z punktu widzenia realizacji zadań, jak i zespołu.

Pozytywny styl przywództwa to dla Pana styl 
demokratyczny?
Nie. Cechy autokratyczne w pewnych obszarach 
w przywództwie są niezbędne, demokracja… to 
zależy od otoczenia, zadań, jakie są do wyko-
nania. Demokracja tak, ale w relacjach między-
ludzkich. Natomiast jeśli chodzi o proces realiza-
cji zadań, to tu tej demokracji nie potrzeba dużo. 
W każdej firmie obowiązują określone regulacje, 
konieczność zarządzania zespołem pracujących 
tam ludzi i ogrom zadań do zrealizowania.     

Ucieczka Ucieczka 
do przodu do przodu 
– rozmowa – rozmowa 
z Konrademz Konradem
JaskółąJaskółą

Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, 
w maju 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk 
ekonomicznych. W początkach swojej 
kariery inżynier produkcji, kierownik zakładu 
i dyrektor produkcji w Petrochemii Płock, 
a ostatecznie prezes zarządu i dyrektor 
generalny Petrochemii Płock. Od 1999 r. 
wiceprezes zarządu, a od 2001 r. prezes zarządu 
Polimex-Cekop S.A. Od 2004 r. prezes zarządu 
Polimex-Mostostal S.A., odwołany ze stanowiska 
10 sierpnia 2012 r. Doskonały menedżer 
– człowiek legenda. Jaka jest jego recepta na 
sukces, jakie ma dalsze plany?
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Konrad Jaskóła

Pierwszy rozdział książki poświęconej Pana 
osobie brzmi: „Recepta na sukces”*. Czym dla 
Pana jest sukces i jaka jest na niego recepta?
Sukces to osiągnięcie celu przy założeniu bar-
dzo wysoko postawionej poprzeczki. Niezależ-
nie od tego, jakim zadaniem czy organizacją się 
kieruje lub też czy wykonuje się coś zawodowo, 
czy też dla przyjemności. Osiągnięcie tej po-
przeczki, czy przeskoczenie przez nią, jest suk-
cesem. Recepta na sukces – tu odpowiedź jest 
prosta. Wyznaczenie celu i potem bardzo kon-
sekwentna jego realizacja. Pracowitość, mą-
dre wyznaczanie ścieżki dojścia, konsekwencja 
i upór – ale w pozytywnym tego słowa znacze-
niu. Również lojalność względem siebie i zespo-
łu, ale też wobec procesu, który realizujemy.

Jest Pan człowiekiem sukcesu. Które z pań-
skich osiągnięć najlepiej to potwierdzają?
Długi czas nie zastanawiałem się nad tym, czy 
jestem człowiekiem sukcesu. Zawsze stawiałem 
sobie wysoko poprzeczkę, trudne, ale też real-
ne do osiągnięcia zadania i mi się to po prostu 
udawało – szedłem dalej i nie rekapitulowałem 
tego. Pewnie próba oceny własnych osiągnięć 
przychodzi z czasem. Dobrym miernikiem mo-
jego sukcesu jest pełnienie przez wiele lat funk-
cji dyrektorskich, prezesury. Realizowałem też 
dwa wielkie zadania. Pierwsze związane było 
z budową w okresie rodzącej się w Polsce de-
mokracji i wolnego rynku ogromnej, nowoczes-
nej firmy – dzisiejszego Orlenu. Drugie, już w la-
tach dwutysięcznych, kiedy obowiązywały re-
guły wolnego rynku, polegało na zbudowaniu 
z bankruta imperium budowlanego. To są we-
dług mnie osiągnięcia będące miernikiem tego, 
czy osiągnąłem sukces. Sukcesem jest również 
moja rodzina, żona i dwaj wspaniali synowie, 
z którymi dobrze się rozumiemy.

To też sukces. No właśnie, czy da się osiągnąć 
sukces, zachowując równowagę praca–życie?
To pojęcie jest względne i bardzo filozoficzne. 
Wiele swojej energii i czasu poświęcam pracy, 
bo praktycznie – z krótkim wyjątkiem na po-
czątku mojej kariery – praca zawsze dawała 
mi dużo satysfakcji i przyjemności, wręcz mnie 
bawiła. To jest mój żywioł. Ale ważne jest, żeby 
w tym wszystkim najbliższe otoczenie, przede 
wszystkim rodzina, tak samo to rozumia-
ło. Żeby to akceptowało. Wtedy pomiar ilości 

czasu poświęconego na pracę i inne rzeczy nie 
ma sensu. Wysokie stanowiska mają to do sie-
bie, że sfery życia prywatnego i zawodowego nie 
da się rozłączyć. Nie ma takiego okresu, w któ-
rym człowiek może się „wyłączyć” – biznes ni-
gdy nie przestaje istnieć. Jeśli praca sprawia 
przyjemność – jest to OK i nie ma potrzeby tego 
rozdzielać. Im wyżej jest się w służbowej hierar-
chii, tym bardziej zaciera się rozdział życia pry-
watnego i służbowego. Jeśli próbuje się to od-
dzielić, to może oznaczać, że człowiek nie znaj-
duje się na właściwym miejscu.

Siła firmy to również siła szefa. W Płocku zyskał 
pan przydomek „Konrad Wielki”. Co dla Pana 
jako dla menedżera, który zarządza ludźmi, jest 
najważniejsze?
Po pierwsze, zadowolenie ludzi – stworzenie 
im takich warunków, w których praca będzie 
dla nich przyjemnością, by zapomnieli o zegar-
ku odmierzającym godziny pracy. Po drugie, 
sprawienie, że pracownicy będą odczuwać sa-
tysfakcję z bycia w tym właśnie zespole. Fan-
tastycznie jest słyszeć, jak pracownicy między 
sobą przekazują sobie pozytywne emocje, np. że 
szkoda, że nie trafili do tego miejsca wcześniej.

Przetrwał Pan kilkadziesiąt lat na polskim, 
trudnym rynku menedżerskim. Co by Pan dora-
dził młodym menedżerom, aby nie tylko mogli 
osiągnąć sukces, ale przede wszystkim pocią-
gnęli za sobą ludzi?
Człowiek przez całe życie się uczy i doskonali. 
Warto nieustannie poszukiwać wiedzy – ona 
jest niezbędna, zarówno w obszarze budowania 
relacji międzyludzkich, jak i w procesie budo-
wania wartości firmy, jej unowocześniania czy 
poszukiwania innowacji. Jeśli chce się być me-
nedżerem, to z biegiem czasu powinno się być 
przywódcą coraz większego grona osób. Naj-
większą wartością jest osiągnięcie stanu, w któ-
rym jest się zaakceptowanym jako przywódca 
grupy. Stanowi to niezmiernie trudny proces, na 
który pracuje się całe życie. Tu nie chodzi o oka-
zjonalne, „wielkie” efekty, tylko o budowanie 
własnych wartości. Poza tym ważna jest sztu-
ka budowania i podtrzymywania kontaktów. 
Ale również skromność, która jest tym waż-
niejsza, im bardziej eksponowane stanowisko 
się zajmuje. To dzięki niej buduje się też akcep-
tację innych.

Baza wiedzy
Warto 
przeczytać!

* Książkę 
„Lider. Rola wartości. 
Konrad Jaskóła 
rozmowa” 
od października można 
kupić na stronie: 
www.konradjaskola.pl.
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Konrad Jaskóła

Pan jest uważany za niezwykle profesjonalnego 
menedżera, który posiada wewnętrzną pokorę 
wobec faktów i zdarzeń. Jak udało się to Panu 
osiągnąć? Czy można się tego nauczyć, obser-
wując innych, czy jest to coś, co płynie z wnę-
trza człowieka?
Są to wrodzone cechy, pewnie ma na to wpływ 
pochodzenie, ale również sposób, w jaki docho-
dzimy do szczytu. W moim przypadku jest to 
ciężka i rozsądna praca – zaangażowanie w to, 
co robię. Ważna jest również świadomość, że 
nie zawsze jest dobrze, że pojawiają się zakrę-
ty – kryzysy, które nie zawsze da się przewi-
dzieć. Nie wiadomo też jak szybko można je po-
konać. Na wszelki wypadek zwalnia się wtedy 
– to uczy pokory. Trzeba mieć też świadomość, 
że mimo iż teraz jest się bardzo wysoko, za 
chwilę można spaść, co mocno potem boli. To 
uzmysłowienie jest jak amortyzator. Trzeba 
być też przygotowanym w takich sytuacjach na 
– często mało życzliwą – reakcję otoczenia. Naj-
ważniejsza jest jednak ocena w danej sytuacji 

samego siebie. Choć nie zapominajmy, że żyje-
my w społeczeństwie i zależy nam na jego zda-
niu, akceptacji.

W 2006 r. został Pan laureatem konkursu TOP 
MANAGER organizowanego przez miesięcz-
nik „Manager Magazin” oraz Polską Konfede-
rację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 
jako wyróżnienie ludzi kierujących spółkami, 
które zanotowały w ocenianym okresie naj-
większy wzrost wartości i zawdzięczają je ja-
kości zarządzania. Czym jest dla Pana jakość 
zarządzania?
Do władzy trzeba dorosnąć, jest ona olbrzy-
mim brzemieniem. Jeśli porównamy ją do ple-
caka, w którym nosi się cegły – nie może on być 
zbyt ciężki, przeładowany, bo się go w końcu 
nie udźwignie albo się pod nim załamie. Nale-
ży sobie zdawać sprawę, że trzeba ten plecak 
donieść do celu i mieć pewność, że się z tym 
poradzi. Ważny jest tu rozsądek. Jakość za-
rządzania można porównać do budowy domu. 
Jeśli jest ona oparta na silnych fundamentach, 
wznoszona sukcesywnie, wtedy jakby równo-
legle z tą budowlą dorasta menedżer. Bywa też 
tak, że to menedżer szybciej dojrzewa – wte-
dy podciąga budowę. Na jakość zarządzania 
składa się więc umiejętność wykorzystania 
wszystkich elementów, o których mówiłem. 
Posługując się znów przenośnią – to umiejęt-
ność wykorzystania podczas gry całej klawia-
tury fortepianu.

A czy w zarządzaniu i w swoich wyborach woli 
Pan stawiać na bezpieczeństwo i rozsądek, czy 
ryzykować?
Z moich cech charakterologicznych wynika, że 
na to pierwsze, ale nie ma postępu bez ryzyka. 
Każda decyzja niesie pewne ryzyko. Lecz aby 
podjąć decyzję optymalną w danych warun-
kach, należy posiadać odpowiedni zasób wie-
dzy w tym zakresie. A zatem nigdy „nie strze-
lam z biodra”, natomiast ważę ryzyko i nie boję 
się podjąć decyzji. Jestem decyzyjny, w związ-
ku z czym można powiedzieć, że podejmuję ry-
zyko i przyjmuję konsekwencje swoich decyzji.

Jak współgra Pan na co dzień ze swoim najbliż-
szym otoczeniem w pracy?
Mówią, że jestem bardzo wymagający, czasa-
mi zbyt bardzo. Ponieważ jednak sam od siebie 
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 Kryzysy czyszczą i są pozytywnymi zjawi-

skami. Kryzys powinien umocnić, spowodo-

wać bardziej radykalne działania prowadzące 

do wyjścia z niego. 

    

wymagam wiele, to mam prawo wymagać od 
pozostałych członków zespołu. Lubię też zagłę-
biać się w pewne problemy – o ile mi tylko po-
zwala na to czas. Lubię wiedzieć, jak to wyglą-
da od strony osób wykonujących dane zadanie.

W maju 2012 r. uzyskał Pan tytuł naukowy 
doktora nauk ekonomicznych na Politechnice 
Wrocławskiej. Czy od swoich współpracowni-
ków oczekuje Pan ciągłego podnoszenia kwa-
lifikacji?
Doskonalenie jest warunkiem niezbędnym, 
szczególnie w obszarze, którym się zajmujemy. 
Jest to klucz do awansu, ale też do satysfakcji 
z zajmowania coraz wyższych w strukturze or-
ganizacyjnej pozycji. Wiedza pracowników jest 
siłą organizacji. Oczywiście ma na nią wpływ 
wiele czynników, m.in. właściwe przywódz-
two, system zarządzania i jasny rozdział zadań 
i oczekiwań. Liczy się też dotrzymywanie sło-
wa. Ludzie mają dobrą pamięć. Tylko raz moż-
na kogoś nabrać, potem traci się zaufanie. Nie-
zmiernie ważna jest również szczerość przeka-
zu. Nie oznacza to oczywiście, że przekazuje się 
wszystkie swoje odczucia, obiekcje, oceny. Mą-
dry szef zawsze pewne rzeczy zachowuje tyl-
ko dla siebie – takie, które pozwalają mu oce-
niać zespół, człowieka, poprawiać organizację 
lub doskonalić relacje międzyludzkie. Właściwy 
przekaz działa motywująco.

Jaki wpływ na zarządzanie ludźmi ma kryzys?
Jest to sprawdzian charakterów, odporności 
psychicznej, przygotowania ludzi do pełnie-
nia pewnych funkcji. Kryzys oczyszcza. W sy-
tuacjach kryzysowych niezmiernie ważna jest 
ocena zachowań. Harmonia w zespole spraw-
dza się właśnie w sytuacjach trudnych. Jej 
brak weryfikuje zespół. Według mnie kryzysy 
są wręcz potrzebne. Motywują do zdwojonego 
zaangażowania i wysiłku intelektualnego lub 
wykorzystania całego potencjału wiedzy swo-
jej i zespołu, żeby je pokonać. Chodzi o to, by 
wyjść z kryzysu z jak najmniejszymi stratami, 
a wręcz umocnionym. O potędze organizacji, 
szczególnie w czasie przemian, stanowią lu-
dzie. Wszystko jest wtórne: zapobiegliwość, 
tempo pokonywania problemów. Wtórna jest 
też produktywność ludzi, w tym intelektual-
na. Ludzie to największa wartość każdej orga-
nizacji.
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W książce „Lider. Rola wartości. Konrad Jaskó-
ła rozmowa”, w kontekście budowy Polimek-
su użył Pan inspirującego zwrotu: „Konieczna 
ucieczka do przodu”. Poproszę o rozwinięcie tej 
myśli. Czy jest to sposób na kryzys?
Mówiąc o ucieczce do przodu, miałem na myś-
li ucieczkę konkurencji. Trzeba zawsze wyprze-
dzać ją o pół kroku – szczególnie w działalności 
produkcyjnej. Produkt musi być np. lepiej opako-
wany, bardziej pachnący, lżejszy do tego, co ofe-
ruje konkurencja. W tym wypadku trzeba być 
bardziej wiarygodnym w stosunku do klientów 
i mieć mocny zespół: poszukujący kontraktów 
i realizujący je – co ważne, z zyskiem. A żeby to 
wszystko miało miejsce, trzeba być coraz bardziej 
nowoczesnym, innowacyjnym, zaangażowanym. 
Mówiłem to w kontekście branży budowlanej, ale 
ma to odniesienie do wszystkich branż. Uciecz-
ka do przodu może być też sposobem na kryzys, 
m.in. dlatego że wymaga oceny ostatniego okre-
su, refleksji. Jest to niezbędne do wyciągnięcia 
poprawnych wniosków, by móc biec jeszcze szyb-
ciej, być bardziej innowacyjnym.

Prezes zarządu Petrochemia Płock, prezes za-
rządu Polimex-Mostostal, członek rad nadzor-
czych spółek grupy kapitałowej Polimex-Mosto-
stal i nie tylko… Co sprawia, że nadal chce się 
Panu działać i gdzie znajduje Pan motywację?
Czuję się wybrańcem, życie wiele mnie na-
uczyło. W takim znaczeniu, że otrzymałem od 
Boga pewien potencjał intelektualny, nad któ-
rym pracowałem, i siły fizyczne. Czuję, że wciąż 
mam jedno i drugie. Duża część społeczeństwa 
prezentuje pasywną postawę. Tylko około jego 
5 proc. ma cechy przywódcze, organizacyjne, 
a przez to pewną powinność wobec pozosta-
łych. Ja również taką powinność czuję, a tak-
że dojrzałem do niej. W związku z tym zapewne 
w nowej formule będę chciał swoje doświadcze-
nia i zdolności wykorzystywać, dzielić się wie-
dzą w zakresie organizacji zarządzania. Może 
to będą wykłady. Uważam, że jestem to winien 
społeczeństwu, młodym ludziom. Taką powin-
ność na mnie nałożono albo też sam ją sobie wy-
brałem. Brzmi to dosyć pompatycznie, ale je-
stem społecznikiem, co tak właśnie się wyraża.

Czy książka była Pana pomysłem? Przyznam, że 
po zapoznaniu się z nią, jestem pod wrażeniem. 
Miałam przeczytać do pewnego momentu, ale 

w miarę czytania stwierdziłam, że muszę do-
czytać do końca. Według mnie jest bardzo cie-
kawa i inspirująca.
Nie. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle dać się 
na nią namówić. W miarę postępu prac nad dok-
toratem – co było okazją do wielu przemyśleń, 
analizy przeszłości, pewnych uogólnień w za-
kresie zjawisk, procesów – w pewnym momen-
cie zdecydowałem się wyrazić na to zgodę. Po-
wiedziałem: „spróbujmy tego wywiadu-rzeki”.

W mediach mówi się, że nie przetrwał Pan wal-
ki między akcjonariuszami, bankami, obligata-
riuszami. Jak by Pan skomentował Pańskie od-
wołanie 10 sierpnia br. ze stanowiska prezesa 
Polimex-Mostostal?
Rozumiałem to tak, że różniliśmy się z częścią 
członków rady nadzorczej w ocenie screenin-
gu finansowego, potencjału firmy. Generalnie 
w ostatnim okresie czasu banki i inne instytu-
cje finansowe były niechętne sektorowi budow-
nictwa. Niechęć spowodowana była jego słab-
nącą kondycją finansową. Spotęgowała ją upa-
dłość najpierw spółki DSS, potem wielu innych 
średnich i małych firm budowlanych, aż w koń-
cu Grupy PBG. Polimex zatem był również bar-
dzo wnikliwie oceniany. Wobec zbliżających się 
terminów wykupów transz obligacji spółki i za-
padalności niektórych kredytów zarząd zdecy-
dował o przeprowadzeniu szerokiej dyskusji 
nad problemem zadłużenia z wierzycielami. 
W efekcie dokonanych wielu analiz banki i obli-
gatariusze uwierzyli w spółkę, we mnie i w za-
rząd. W związku z tym 25 lipca br. podpisali-
śmy umowę z wierzycielami – czteromiesięczne 
moratorium, dzięki któremu banki finansujące 
działalność spółki wraz z obligatariuszami po-
wstrzymają się od egzekwowania w tym czasie 
zobowiązań. Ma to być czas dla spółki na nakre-
ślenie planu/sposobu finansowania spółki na 
okres najbliższych trzech lat po to, żeby z po-
wrotem mogła ona być finansowana i realizo-
wać portfel projektów.
Z radą nadzorczą różniliśmy się w ocenach, ale 
też w sposobie przekazywania tych ocen do ryn-
ku. Ja byłem bardziej optymistyczny. Natomiast 
członkowie rady za namową głównego akcjona-
riusza uznali, że należy zweryfikować zarząd 
(wcześniej zresztą nadzwyczajne walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy zweryfikowało skład rady 
nadzorczej). Rada nadzorcza w nowym składzie 
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 1 M. Bo ł t r yk , Cz łowiek z po -
mnika,  „P u l s  Bi z nesu” [on -
-l ine], 01.03.2012 r. [dostęp: 
12 września 2012 r.]. Dostęp-
ny w Internecie: <http://kariera.
pb.pl/2043616,71855,czlowiek-z-
-pomnika>.

większością głosów tej weryfikacji dokonała, 
odwołując m.in. prezesa. No i ma teraz problem, 
bo – właściwie nie wiadomo dlaczego – odwoła-
no Jaskółę, proponując mu pozostanie w spółce, 
a zarządem kieruje p.o. prezesa.

Rozumiem. Podziwiam Pański spokój, z jakim 
Pan o tym mówi i jak to przyjmuje. Ale czy nie 
czuje się Pan trochę zdemotywowany?
Nie, nie zdemotywowany. Inaczej… Boli mnie 
bardziej, że w spółce pojawiły się osoby, które 
mają nikłe pojęcie o specyfice zarządzania tego 
typu firmą i tak ogromnym przedsiębiorstwem. 
Po za tym w spółce zostali moi ludzie i to, co po-
wiedziałem przed chwilą, przekłada się na bu-
dowanie relacji międzyludzkich. Mam też taki 
komfort, że w mądrej części społeczeństwa biz-
nesowego nie zmieni się o mnie zdania.

W wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” w 2010 r. 
powiedział Pan: „Staram się wyciągać z prze-
szłości tylko to, co potrzebne do budowania 
przyszłości. Wybaczam ludziom i zapominam. 
Przyszłość jest wspaniała i tyle jest do zrobie-
nia, że nie ma sensu tracić czasu na rozpamię-
tywanie”1. Co wyciągnie Pan z obecnych wyda-
rzeń do budowania przyszłości i jakie ma Pan 
dalsze plany ?
Podtrzymuję wszystko, co powiedziałem: 
o tym, co się stało w Polimeksie, o ucieczce do 
przodu i potrzebie analizowania przeszłości 
po to, by jeszcze szybciej biec albo zweryfiko-
wać kierunek swojego biegu. Kryzysy czysz-
czą i są pozytywnymi zjawiskami, o ile chce 
się tak to traktować. Kryzys powinien umoc-
nić, co powoduje bardziej radykalne działa-
nia prowadzące do wyjścia z niego, np. obni-
żenie kosztów, weryfikację struktur organiza-
cyjnych, bardziej optymalne gospodarowanie 
zasobami itd. Natomiast jakie są moje dalsze 
plany? Będę „się sprzedawał”, tzn. będę dzielił 
się swoją wiedzą, doświadczeniem. Wykorzy-
stam swoje siły fizyczne, potencjał intelektu-
alny i doświadczenia w prospołecznym orga-
nizowaniu kolejnym zasobom ludzkim normal-
nego życia. Na dziś nie wiem jeszcze gdzie. Ale 
na pewno będę robił coś sensownego i dawał 
z siebie jak najwięcej. Bardzo to ogólne, ale nie 
da się dzisiaj inaczej.■

Rozmawiała Sabina Siwy

Konrad Jaskóła
doktor nauk 
ekonomicznych. Magister 
inżynier chemik. Swoją 
karierę rozpoczynał 
w latach 70. XX w. 
w Petrochemii Płock jako 
inżynier produkcji. W latach 
1992–1999 stał na czele 
firmy jako prezes zarządu 
i dyrektor generalny. 
Od 1999 r. członek zarządu 
Polimex-Cekop S.A., 
w 2004 r. objął stanowisko 
prezesa zarządu Polimex-
Mostostal SA, z którego 
w sierpniu 2012 r. został 
odwołany. Członek rad 
nadzorczych spółek Grupy 
Kapitałowej Polimex-
Mostostal. Top manager 
przed 1989 r. i w okresie 
przemian ustrojowych. 
Konsekwentny w działaniu, 
skromny, odpowiedzialny 
– uważa, że jego 
powinnością jest dbanie, 
by ludziom żyło się lepiej. 
W październikiu ukaże się 
książka będąca zapisem 
rozmowy z Konradem 
Jaskółą pt. „Lider. Rola 
wartości. Konrad Jaskóła 
rozmowa”.


