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 Stawiamy na serwis 
Jak minął zeszłoroczny rok  
w Dormakabie?

Nasz rok bilansowy zaczyna się w lipcu, a kończy 
w czerwcu, więc w naszym bilansie zakończyliśmy 
właśnie I półrocze. Mówiąc o roku kalendarzo-
wym, mogę powiedzieć, że pod względem bizne-
sowym oceniam go jako dobry okres. Do końca 
czerwca przychody mieliśmy o 20 proc. wyż-
sze niż rok wcześniej, na co wpłynęły w dużym 
stopniu nasze kontrakty lotniskowe. Na lotni-
sku w Gdańsku prace są już niemal zakończo-
ne, a w Radomiu wchodzimy właśnie z pracami 
do budynków. W całym roku budżet planowali-
śmy o 5 mln zł większy niż rok wcześniej, a do-
łożymy do tego zapewne kolejne 5 mln zł, za-
mykając go przychodami 90 mln zł. Niełatwo 
będzie powtórzyć tę dynamikę w kolejnym ro-
ku, bo jednak takich produktów jak śluza lotni-
skowa nie sprzedaje się na co dzień. Niemniej 
moim celem jest przekroczenie wreszcie gra-
nicy 100 mln zł ze sprzedaży i mam wrażenie, 
że stanie się to niebawem. 

To też jak sądzę pozytywny efekt 
fuzji Dormy z Kabą? 

Owszem, obserwujemy już efekty synergii, 
a w koncernie stawiani jesteśmy nawet za wzór 
dobrego procesu konsolidacji. Polski oddział jest 
dobrze postrzegany, bo w regionie CERT (Ro-
sja, Turcja, Polska i Bałkany, Węgry i Czechy) 
jesteśmy tuż za oddziałem rosyjskim, a w nie-
których grupach produktowych już dzisiaj je-
steśmy odbiorcą nr 1 dla naszych fabryk. Co 
ważne, rośniemy co roku stabilnie o kilkana-
ście procent, i to równomiernie we wszyst-
kich segmentach. To jest zauważane w kon-
cernie i daje nam w nim dość mocną pozycję. 
Przejawem tego jest choćby fakt, że działamy 
samodzielnie, bez łączenia z innymi rynkami, 
jak choćby słowacki, czeski i węgierski, które 
tworzą jeden region. Można więc powiedzieć, 
że potrafimy się konsolidować i zbieramy po-
chlebne opinie w centrali.

Pomimo trudnego przecież roku, 
naznaczonego koronawirusem. 

Wydaje mi się, że dzisiaj wszyscy mają świado-
mość, że w tym trudnym roku trudno było też 
nie poprawić wyników, bo choćby sam wzrost 
ceny dawał do tego ogromne pole. Są natomiast 
obawy, jeśli chodzi o przyszłość, czy te ceny nie 
są już za wysokie. Trudna dostępność materia-
łów czy koszt surowców spowodowały, że ceny 
okien wzrosły. Jak rozmawiam z producentami 
– nawet o 40 procent. Powstaje tylko pytanie, 

czy klient ostateczny wciąż będzie w stanie pła-
cić za nie o tyle więcej. Na pewno jest to za-
grożeniem dla tego rynku. My na szczęście 
nie mieliśmy braków w produkcji czy w asor-
tymencie, ale pojawiły się opóźnienia w łańcu-
chu dostaw, niekiedy nawet kilkutygodniowe. 
Nie muszę chyba mówić, jakie to zagrożenie 
w przypadku dużych kontraktów, ale na szczę-
ście dla nas obyło się bez większych perturba-
cji czy reperkusji kontraktowych. 

Na czym polegały te zakłócenia? 
Choćby na prostym przykładzie samozamykaczy, 
które mieliśmy w magazynie, a nie mieliśmy szyn 
do tych urządzeń, bo gdzieś się zablokował ich 
transport. Zmuszeni byliśmy więc wstrzymać do-
stawę o tydzień, aby cały towar w komplecie do-
starczyć do naszego klienta. O dziwo dużo mniejsze 
kłopoty mieliśmy z elektroniką, której dość dużo 
przecież używamy, czy to w systemach kontroli 
dostępu czy w rozwiązaniach mobilnych. Owszem, 

tu też zdarzały się jakieś przesunięcia w dosta-
wach, ale nie było to znaczące. Mieliśmy niewiel-
kie opóźnienia, zwłaszcza w otrzymaniu podze-
społów, jak choćby kamer do drzwi obrotowych, 
które liczą przepustowość i kontrolują dostęp, ale 
na ogół spotykało się to ze zrozumieniem i nie 
mieliśmy z tego tytułu większych kłopotów. Mam 
wrażenie, że nasi handlowcy w centrali stanę-
li w tym roku na wysokości zadania i z elektro-
niką rzeczywiście jakoś się udało. Ale też może 
dlatego, że w naszej branży nie ma monopolisty 
w tym obszarze, a jako gracz globalny mamy jed-
nak dość dużą siłę przetargową. Nie bez znacze-
nia jest też nasza polityka zakładająca, że zawsze 
chcemy mieć 2 – 3 dostawców, żeby ciężar był 
rozłożony, żeby nie uzależniać się od jednego do-
stawcy. Stąd opóźnienia, których doświadczyli-
śmy, wynikały nie tyle z braku komponentów, ile 
z ogólnych uwarunkowań, jak ograniczenia co-
vidowe czy kłopoty logistyczne związane z bra-
kiem kontenerów. 

Co więc najbardziej pana dotknęło 
w tym pandemicznym roku? 

Kłopotem była na pewno dostępność pracow-
ników, bo wiadomo: co kolejna fala COVID, 

to i absencja większa. Z jednej strony zdarza-
jące się zachorowania i kwarantanny, a z dru-
giej konieczność opieki nad dziećmi, którym 
zamknięto żłobki czy przedszkola. To na pew-
no nie pomaga w planowaniu pracy. Jeszcze 
innym zjawiskiem jest zwiększona fluktuacja 
pracowników, i to takich, którzy byli z nami 
związani przez wiele lat. Myślę, że to tak-
że efekt pandemii, bo przestaliśmy patrzeć 
długofalowo, szukamy satysfakcji z pracy 
tu i teraz. Wobec rosnącej inflacji pracowni-
cy zaczynają stawiać coraz wyższe żądania 
płacowe, a tych najczęściej nie da się speł-
nić od zaraz. Szukają więc alternatywy na ze-
wnątrz. Zdarzyło się, że jeden z handlowców, 
specjalista o wieloletnim doświadczeniu, bez 
większego wahania, bez oglądania się na wie-
loletnią lojalność, przeszedł z dnia na dzień 
do konkurencji. To najbardziej spektakular-
ny dla nas przypadek, a przecież niejedyny 
w branży. Obawiam się, że w ostatnim czasie 

diametralnie zmieniły się postawy pracowni-
ków i oczekują bieżącej satysfakcji z pracy. 
Lojalność i stabilność pracy zaczynają tracić 
na znaczeniu i z tym pracodawcy będą mie-
li do czynienia coraz częściej. 

Szczególnie bolesne może to być 
w przypadku wykształconych 
specjalistów. 

To prawda, bo przecież oni wiedzę i doświad-
czenie zdobywają, pracując w konkretnej fir-
mie. Wiadomo, że to są ludzie, w których się 
inwestowało, szkoliło, dawało wiedzę i know-
-how. Mają także unikalną wiedzę wewnętrz-
ną, ze środka organizacji, a więc szczególnie 
cenną dla firm konkurencyjnych. Na szczę-
ście ten rynek tak się ukształtował, że jest 
już nie tylko relacyjny, oparty na kontaktach 
osobistych, ale również na samym produk-
cie i technologii. Klienci nie są zbyt skłonni 
do zamiany produktu, jeśli znają jego zale-
ty i przewagę nad innymi. Tę wartość do-
daną szczególnie zauważają eksporterzy, 
dla których ważne jest, że konkretna mar-
ka jest lepiej postrzegana na danym rynku. 
Niemniej dla każdej firmy, która inwestowała 

R O Z M O W A  

DARIUSZ MARCZUK 
DYREKTOR 	ZARZĄDZAJĄCY	W 	DORMAKABA	POLSKA

Jeśli chodzi o przyszłość, to są obawy, czy ceny okien 
nie są już za wysokie. Powstaje pytanie, czy klient 
ostateczny wciąż będzie w stanie płacić za nie o tyle 
więcej. Na pewno jest to zagrożeniem dla rynku. 
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w pracownika, wysyłała na szkolenia czy do-
płacała do studiów, jego odejście jest stra-
tą, a na pewno zaburzeniem organizacyjnym. 
Myśmy wyciągnęli z tego naukę, że wzorem 
innych firm z branży wraz z kolejnymi szko-
leniami, dopłatami czy podwyżkami będzie-
my wprowadzać do umów okresowe zakazy 
konkurowania po rozwiązaniu umowy o pra-
cę. Bo jeśli mamy nadal inwestować w ludzi, 
a tego przecież chcemy, to musimy z ich stro-
ny oczekiwać lojalności. 

Czego jeszcze was nauczył miniony 
rok? 

 Zarządzania ceną. Choć nie mamy z tym 
problemów w naszej działalności handlowej, 
to mamy też mały zakład, w którym produ-
kujemy drzwi automatyczne. Do tej produkcji 
używamy dużo profili aluminiowych, które ku-
pujemy w tłoczniach, a co się działo z ich ce-
nami w minionym roku, to chyba każdy pro-
ducent ślusarki wie. Nasza specyfika polegała 
na tym, że do tej pory kalkulacje na te wyro-
by prowadziła spółka matka. Wobec tak du-
żej zmienności cen przestało to być jednak 
funkcjonalne i z dnia na dzień musieliśmy się 
nauczyć zarządzania cenami. Z jednej stro-
ny to nas zabolało, bo zostaliśmy zmusze-
ni do bieżącego prowadzenia kalkulacji, ale 
z drugiej dało bodziec, żeby szybciej reago-
wać i być bardziej elastycznym. Dzięki temu 
udało się zachować ciągłość produkcji drzwi 
automatycznych, a wiem, że u innych różnie 
z tym w minionym roku bywało.

Nauczyliście się też chyba 
wykorzystywać czas kryzysowy  
do promowania swojej oferty? 

Raczej tak, bo odpowiadając na zagrożenia 
covidowe, zaproponowaliśmy kilka produk-
tów, które je ograniczały. Były to zarówno pro-
ste nakładki miedziane na klamki, jak i bardziej 
zaawansowane kolumny Safe Tower pozwa-
lające na automatyzację zliczania klientów 
w sklepach. Najbardziej natomiast zależało 
nam na pokazaniu kompetencji w otwieraniu 
bezdotykowym na przykładzie naszych drzwi 
automatycznych. Zrobiliśmy nawet odrębną 
kampanię poświęconą bezdotykowemu otwie-
raniu z bardzo fajnymi efektami, jeśli chodzi 
o wsparcie marketingowe sprzedaży drzwi au-
tomatycznych, utrwalanie marki Dormakaba 
i kojarzenie jej z najwyższymi kompetencja-
mi w tym obszarze. Prowadziliśmy tę kampa-
nię od stycznia, ale jej cele nie były doraźne, 
lecz długofalowe, bez nastawienia na zyski 
tu i teraz. Zakończyliśmy ją w mediach spo-
łecznościowych konkursem, w którym rozdali-
śmy 500 nagród. Chodziło o zbudowanie sko-
jarzenia: otwieranie bezdotykowe, wejście bez 
barier = Dormakaba. Działania te na pewno 
pomogły także zwiększyć sprzedaż, choć nie 
to było głównym ich celem, bowiem rynek nie 
urósł w tym czasie, a myśmy urośli, więc nasz 
udział w nim na pewno się zwiększył. 

W działaniach widać też było 
promowanie waszego serwisu?

Tak, przy okazji udało nam się zwrócić uwa-
gę na serwis, który będzie przedmiotem na-
szej kolejnej kampanii, startującej już w stycz-
niu. Będzie to chyba pierwsza w naszej branży 
kampania promująca nie produkty, ale usługi 
serwisowe. Zdobyliśmy już doświadczenie w ta-
kim „kryzysowym” komunikowaniu się, a prze-
cież serwis to coś, co nie rozróżnia czasu pan-
demii, kryzysu, wysokiej inflacji – jeśli drzwi się 
zepsują to trzeba je po prostu naprawić. Skle-
py czy markety są ciągle otwarte, a jeśli ktoś 
ma kilkaset placówek w Polsce, to wiadomo, 
że gdzieś drzwi mają prawo odmówić posłuszeń-
stwa, więc chce, by czas reakcji na usterkę był 
bardzo szybki. Nieraz się zdarza, że klient chce 
w tym samym czasie naprawić drzwi w Świno-
ujściu, Zakopanem i w Białymstoku. Dzisiaj je-
steśmy w stanie mu to zapewnić. W ostatnim 
czasie ponieśliśmy duże nakłady na organiza-
cję serwisu, a przede wszystkim jego digita-
lizację. Wdrożyliśmy dużo systemów elektro-
nicznych, które powodują, że jesteśmy w stanie 
w tym samym czasie zrobić dużo więcej i du-
żo sprawniej niż inne firmy. Podstawą tego są 

serwisanci, których jest już 50 w całej Polsce. 
50 oklejonych aut serwisowych codziennie jeździ 
po kraju, dzięki czemu jesteśmy w stanie szyb-
ko zarządzić tym nie tylko pod kątem montażu, 
ale też właśnie usługi serwisowej. 

Z tym przekazem nowej kampanii 
chcecie dotrzeć do szczęśliwych 
posiadaczy drzwi automatycznych?

Jeśli już marka zaczęła się kojarzyć z drzwiami 
automatycznymi, to idziemy krok dalej i chce-
my pokazać nasze kompetencje w ich serwiso-
waniu. Nie wyobrażam sobie budowania marki 
Dormakaba bez dobrego serwisu. Jednocześnie 
wzrosła świadomość klientów, bo dzisiaj nikt nie 
neguje tego, że trzeba zaprowadzić auto do ser-
wisu i wymienić klocki hamulcowe, więc tym 
bardziej dotyczy to prowadzenia podłogowego 
czy szczotek w drzwiach automatycznych. Ser-
wis wręcz jest wymagany, bo klienci przekona-
li się, że daje dużo korzyści, jeśli chodzi o nie-
zawodność i długą trwałość. Naszą przewagą 
w tym obszarze jest możliwość sprawnej obsłu-
gi dużych graczy na tym rynku, mających sieci 
marketów, stacji paliw czy hoteli. Do nich przede 
wszystkim chcemy dotrzeć z tą informacją.  

FO
RU
M

Dariusz Marczuk 
lat 49, absolwent wydziału inżynierii produkcji (automatyka i robotyka oraz 
zarządzanie i marketing) Politechniki Warszawskiej. Od 1999 roku pracował 
w firmie Besam, od 2005 roku jako dyrektor w Dormie, a po fuzji z Kabą w roku 
2016 jako dyrektor zarządzający Dormakaba Polska. Kibic koszykówki, pasjo-
nat jazdy na rowerze w towarzystwie swojego psa, owczarka australijskiego.
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Ale chcemy też dotrzeć do tych firm, które mają 
dzisiaj problemy z organizacją sprawnego ser-
wisu swoich urządzeń, oferując wsparcie w tym 
zakresie. Dormakaba ma taką możliwość i chce 
podejmować się naprawy drzwi automatycz-
nych dowolnego producenta. W tym miejscu 
jesteśmy otwarci na każdą współpracę w ob-
szarze obsługi serwisowej. 

Czy także na współpracę z dilerami 
stolarki jako podwykonawcami?

To zależy od skali, bo jeśli spojrzymy na retail, 
sieci handlowe, to w skali ogólnopolskiej prak-
tycznie nie ma miejsca na podwykonawcę. On 
nie ma szans być w 20 – 30 miejscach te-
go samego dnia. Natomiast jeśli chce z nami 
współpracować lokalnie, to dostaje możliwość 
wykonywania usług dla nas w swoim regionie. 
Tu rzeczywiście jest pole do rozwoju, lokalne-
go zarządzania zleceniami od nas i zarabiania 
na tym. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę 
dilerów, ale i producentów stolarki, na błyska-
wiczny rozwój technologii smart building czy 
bardziej popularnej smart home, gdzie użyt-
kownik chce wszystkim w budynku sterować 
i wszystko kontrolować za pomocą aplikacji 
w telefonie. Na to zjawisko dilerzy stolarki mu-
szą zacząć odpowiadać, bo bez dobrego me-
chanika z zacięciem elektronicznym, a może 
nawet softwarowym, nie odnajdą się wkrótce 
na rynku. Już nawet nie chodzi o elektroni-
kę, bo ona jest w środku produktów, ale wła-
śnie o software, pospinanie tego wszystkiego 
w jednej aplikacji. Jeżeli chce się handlować 
coraz większą liczbą produktów, które zawie-
rają elektronikę, poruszają się, przesuwają, 
jak choćby rolety czy drzwi tarasowe, to taka 
umiejętność staje się niezbędna. Przecież ja-
kaś awaryjność też będzie, więc trzeba mieć 
kogoś, kto to naprawi, ale też na tym zarobi. 
Podobnie jak na serwisie drzwi automatycznych. 

Czy montaż drzwi automatycznych 
jest skomplikowany? 

Skądże! To nic skomplikowanego. Jest tam 
dużo aluminium i trochę prostej automatyki. 
Zresztą dużo pomagamy w opanowaniu tych 
umiejętności, szkolimy firmy, dajemy dużo 
materiałów do nauki pokazujących, jak mon-
tować i naprawiać. Staramy się, jak możemy, 
żeby drzwi były łatwe w montażu, użyciu i ser-
wisowaniu. W pierwszych montażach stara-
my się, by pomagali nasi specjaliści. Ale pro-
szę mi wierzyć, że ta elektronika też nie jest 
skomplikowana – nieraz wystarczy ją tylko 
podłączyć. Jeśli więc któryś diler czy produ-
cent ma robotę np. w małym biurowcu, zachę-
cam, żeby zainteresował się też drzwiami au-
tomatycznymi. Pomożemy dobrać odpowiedni 
produkt i nauczymy, jak go zamontować me-
chanicznie. Jeśli obawia się elektroniki, to się 
nią zajmiemy i będziemy ją serwisować. Je-
śli więc na jakiejś budowie pojawia się temat 
drzwi automatycznych, to naprawdę nie trze-
ba się tego bać – wystarczy zadzwonić do nas 

i problemy zostaną rozwiązane. A jest to pro-
dukt dość prestiżowy, przez niego jest czasem 
postrzegany projekt całej fasady, ale i kompe-
tencje montażysty. Od lat świetnie sobie z tym 
radzą firmy fasadowe, więc widać, że można.

Myśli pan, że w tym roku takich 
realizacji nie zabraknie? 

Rynek inwestycyjny cały czas działa i wydaje 
się, że nie jest zagrożony. Na pewno jest wiele 
dużych, nieraz sztandarowych projektów, o któ-
re wciąż zabiegamy, jak choćby dalsza rozbu-
dowa Muzeum Chopina czy Muzeum Historii 
Polski. Tam chcemy zaistnieć z naszymi pro-
duktami, ale szukamy też innych, bardziej ka-
meralnych realizacji. Cieszą mnie bowiem takie 
mniejsze projekty, jak choćby MajaLand – cen-
trum edukacyjne dla dzieci, gdzie montujemy 
właśnie wielkogabarytowe drzwi obrotowe. Ta-
kich obiektów w całej Polsce jest mnóstwo. Li-
czę również na dalszy rozwój rynku remontowe-
go, który ostatnio rośnie bardzo szybko. W tych 
remontach często uczestniczymy, wymieniając 
stare drzwi na nowe czy przebudowując lobby, 
bo ktoś chce mieć bardziej nowoczesne bram-
ki sensoryczne jako kontrolę wejścia. Zmie-
niają się również trendy wnętrzarskie: w open 

space’ach pojawiają się nowe aranżacje, stre-
fy wyciszenia, chilloutu, spotkań. Tam również 
pojawiają się nasze produkty, jak ściany mo-
bilne czy budki akustyczne. Myślę, że realizacji 
w tym roku na pewno nie zabraknie. 

Najbliższą dla was będzie zapewne 
nowy biurowiec Drutexu? 

Jedną z najbliższych i – muszę powiedzieć – 
jedną z najbardziej nowoczesnych. W Bytowie 
po raz pierwszy w Polsce zainstalujemy naj-
nowsze drzwi automatyczne Atrium – pierwsze 
w naszym kraju automatyczne drzwi całoszkla-
ne, ze szklanym dachem, górnym napędem, ma-
gnetycznym i bardzo efektownym oświetleniem. 
Za tymi drzwiami znajdą się nasze designerskie 
bramki Argus, również z podświetleniem, któ-
rego barwę będzie można zmieniać. Jesteśmy 
już po rozmowach z inwestorem i po wizytacji 
obiektu, który robi piorunujące wrażenie. To dla 
nas zaszczyt, że będziemy mieli udział w two-
rzeniu tak innowacyjnego obiektu. 

Bierzecie udział w wielu 
prestiżowych realizacjach.  
Jak ważne są w nich certyfikaty 
środowiskowe? 

Na tyle ważne, że bez tych certyfikatów nie mie-
libyśmy szans na pozyskanie tam jakiegokol-
wiek zlecenia. Takich certyfikatów, zobowiązań 

środowiskowych i polityki zrównoważonego roz-
woju wymagają od nas inwestorzy, projektanci 
i generalni wykonawcy. My oczywiście te wy-
magania spełniamy, bo bez tego w ogóle nie 
mielibyśmy szans na złożenie oferty. Certyfi-
kacja środowiskowa w budownictwie to jest 
proces nieuchronnie postępujący, a w kon-
sekwencji niezbędny także dla każdego pro-
ducenta stolarki. Okno czy fasada są przecież 
jednym z kluczowych elementów budynku i pro-
ducent, który nie spełni wymagań środowisko-
wych, zwyczajnie może nie mieć szans na po-
zyskanie zlecenia. Okno ma nie tylko ogromny 
wpływ na energooszczędność budynku, ale 
ważne są również procesy, w jakich powsta-
je – one będą musiały być „zielone”, zrówno-
ważone środowiskowo. Tego się nie zatrzyma, 
a jeśli chcemy być dobrze postrzegani bizne-
sowo, to musimy te wymagania spełniać. Po-
mijam już kwestię własnej odpowiedzialno-
ści za środowisko, za to, co i jak produkujemy. 
Takie wymagania formalne już dzisiaj widzimy 
w przetargach, a za chwilę będą je mieć rów-
nież dystrybutorzy w innych krajach, dlatego 
że ich klienci też będą tego wymagać. Jeśli na-
prawdę chcemy płynąć na fali Zielonego Ładu 
w budownictwie, to radzę dobrze przygotować 

się do tego rejsu i wdrożyć w firmie politykę 
zrównoważonego rozwoju, uzyskać certyfika-
ty środowiskowe. Bez tego może się nie udać. 

Tymczasem wchodzimy w nowy 
sezon. Czego pan się po nim 
spodziewa? 

Oczekuję stabilizacji cenowej, natomiast wyda-
je mi się, że ceny raczej nie spadną, bo poja-
wia się presja płacowa oraz wzrost cen ener-
gii i gazu. Te podwyżki muszą się przełożyć 
na koszty produkcji i klient ostateczny musi 
za to zapłacić. Pytanie tylko: czy zechce? Je-
śli chodzi o dostępność surowców, to spodzie-
wam się dalszych problemów. Na pewno też 
szybko nie wyhamuje inflacja, a koszty pra-
cy będą rosły. Ale to są oczywiście problemy, 
z którymi menedżerowie muszą sobie radzić, 
by móc wykazać się swoimi umiejętnościami. 
Natomiast to, czego bym życzył sobie i wszyst-
kim czytelnikom, to koniec pandemii. Żebyśmy 
o niej już nie myśleli i nie doświadczali jej skut-
ków. Tak naprawdę to wszyscy, niezależnie od na-
szych światopoglądów, mamy jej dość, bo i bez 
niej mamy dość zmartwień. Na ten nowy rok 
życzę więc końca pandemii oraz dużo zdrowia 
dla was, waszych bliskich i współpracowników. 

Przyłączając się do tych życzeń, 
dziękuję za rozmowę.

R O Z M O W A  

Nasza marka zaczęła się już kojarzyć z drzwiami 
automatycznymi, więc idziemy krok dalej i chcemy 
pokazać nasze kompetencje w ich serwisowaniu.
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