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Krystyna Wiśniewska: Jaka była
geneza powstania Grupy PSB i jak
ewoluowała jej struktura organizacyj-
na? Jaką rolę odegrała organizacja
Euro-Mat w rozwoju PSB?

Bogdan Panhirsz: Zarówno ja, jak
i dyrektor Lubarski pracowaliśmy
w latach dziewięćdziesiątych w firmie
Nida Gips produkującej płyty gipso-
wo-kartonowe. Wiosną 1998 r., wraz
z grupą kilkudziesięciu pracowników
założyliśmy Polskie Składy Budowla-
ne (PSB), które miały skonsolidować
współpracę firm kupieckich z branży
materiałów budowlanych i profesjo-
nalnie pomóc im w rozwoju na lokal-
nych rynkach. Na początku było to
działanie intuicyjne, ponieważ nie
mieliśmy wiedzy ani konkretnych na-
rzędzi do prowadzenia tego biznesu.
Nasza koncepcja polegała na utworze-
niu spółki kapitałowej, do której przy-
stąpią firmy kupieckie i wykupią jej
udziały. Po dwóch latach przeobrazili-
śmy się w spółkę akcyjną.

Mirosław Lubarski: Pierwszy,
istotny etap rozwoju PSB nastąpił rok
później, gdy dołączyliśmy do sieci
EURO-MAT – europejskiej organiza-
cji zrzeszającej niezależnych kup-
ców, która w tym momencie skupiała
21 firm. Działały one na europejskich
rynkach od wielu lat, stosując różne
strategie i modele biznesowe. Nasza
obecność w szeregach EURO-MAT
umożliwiła poznanie dobrych europej-
skich rozwiązań. Mogliśmy je imple-
mentować na rodzimym podwórku,
z uwzględnieniem tego, co na ówcze-
snym etapie rozwoju polskiego rynku
było możliwe.

KW: Jak zmieniła się pozycja Grupy
PSB na rynku w ciągu dwudziestu lat
działalności?

BP: W 1998 r. łączne przychody ze
sprzedaży 49 hurtowni materiałów bu-
dowlanych należących wówczas do
Grupy PSB wyniosły 570 mln zł. Po
dwóch dekadach Grupa PSB jest naj-
większą i najszybciej rozwijającą się
siecią hurtowni materiałów budowla-
nych oraz marketów dom i ogród w Pol-
sce. Obecnie zrzesza 382 małe i średnie
rodzinne firmy z terenu całej Polski, któ-
re prowadzą handel w 315 składach bu-
dowlanych, 282 marketach PSB Mrów-
ka oraz 60 centrach handlowych PSB
Profi. Przychody ze sprzedaży składów
budowlanych, będących partnerami
Grupy PSB Handel S.A., osiągnęły
6,24 mld zł w końcu 2017 r. i były więk-
sze o 9,5% w porównaniu z 2016 r. Na-
tomiast przychody centrali Grupy PSB
Handel S.A. w 2017 r. wyniosły 2,45 mld zł
i były o 13% większe niż rok wcześniej.
Udział Grupy w całym krajowym rynku
dystrybucji materiałów budowlanych
szacowany jest na 14%, a w rynku hur-
towym na przeszło 18%. W 2017 r. zna-
jomość marki Grupy PSB deklarowało
ok. 46% Polaków, sieci sklepów PSB
Mrówka 57%, a placówek PSB Profi 21%.

ML: W ofercie sieci PSB znajduje się
ok. 380 tys. pozycji asortymentowych,
które pochodzą od 750 producentów
materiałów w Polsce. W składach bu-
dowlanych i placówkach Profi dostępne
są materiały do budowy i remontu do-
mów, a w sklepach Mrówka materiały
wykończeniowe, dekoracyjne, oświetle-
niowe, hobbistyczne, elektronarzędzia
oraz produkty do ogrodu. Placówki PSB

oferują także doradztwo przy wyborze
materiałów, a więc rzetelną i fachową
obsługę. Corocznie ok. 1,5 tys. pracow-
ników sieci PSB uczestniczy w szkole-
niach poszerzających wiedzę o produk-
tach i technologiach dostawców Grupy,
jak i w szkoleniach z procedur i standar-
dów obsługi klienta.

KW: Jakie profity daje przynależ-
ność do Grupy PSB partnerom (kup-
com) oraz dostawcom materiałów bu-
dowlanych (producentom)?

BP: Zasadniczy sens powstania Gru-
py PSB sprowadza się do wspierania in-
teresów firm kupieckich wspólną poli-
tyką zakupów, marketingiem, szkolenia-
mi oraz udostępnianiem usług zmniej-
szających stałe koszty prowadzenia ich
biznesu. Niezależne firmy kupieckie,
przystępując do Grupy PSB Handel S.A.,
wykupują pakiet akcji i w ten sposób
stają się jej współwłaścicielami i licen-
cjobiorcami logo PSB. Podmioty te pro-
wadzą sprzedaż we własnym imieniu
i na własny rachunek.

ML: Grupa PSB, korzystając z efektu
skali, od wielu lat nabywa taniej niż po-
jedyńczy odbiorcy nie tylko materiały
budowlane, ale również inne produkty
i usługi niezbędne do funkcjonowania hur-
towni i sklepów Mrówka. Grupa oferuje:

● specjalne warunki na zakup paliwa,
energii, telefonów, sprzętu i technologii
IT, samochodów, wózków widłowych,
wyposażenia placówek handlowych,
a więc regałów, systemów kasowych itp.;

● ogólnopolski marketing – kampa-
nie promocyjne, medialne, program te-
lewizyjny z lokowaniem produktu, pro-
gram lojalnościowy, własne publikacje
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poradnikowe, czasopisma „Głos PSB”
i „M jak Mrówka”, portale poradnikowe
www.domnowoczesny.pl oraz blogi;

● targi wewnętrzne, umożliwiające za-
wieranie specjalnych kontraktów z dostaw-
cami PSB, co buduje przewagę cenową
w stosunku do lokalnych konkurentów;

● usługi doradcze audytorów w pro-
wadzeniu marketów PSB, centrów han-
dlowych Mrówka, Profi oraz składów
budowlanych.

Partnerzy Grupy PSB otrzymują co
roku bonusy handlowo-marketingowe.
W 2017 r. wypłacono takie bonusy
o łącznej wartości 73,2 mln zł oraz bonu-
sy lojalnościowo-marketingowe w kwo-
cie 8 mln zł, które dzielone są wg zaan-
gażowania w realizację sprzedaży. Part-
nerom – akcjonariuszom – wypłacane są
też dywidendy od uzyskanego zysku.

KW: Która z form sprzedaży: składy
budowlane; sklepy PSB Mrówka; cen-
tra PSB Profi rozwija się najprężniej
i dlaczego?

BP: Po rozbudowaniu sieci hurtowej
w Polsce Grupa PSB doszła do wniosku,
że firmom prowadzącym składy budow-
lane, obok dostarczania podstawowych
materiałów budowlanych (ciężka bu-
dowlanka), przydałby się sektor deta-
liczny. W 2002 r. powstał pierwszy
sklep pod nazwą „Mrówka”. Od tego
momentu tworzyliśmy 2-3 „Mrówki”
rocznie, zdobywaliśmy know-how i do-
skonaliliśmy naszą ofertę aż do momen-
tu, gdy marka PSB Mrówka stała się
najszybciej rozwijającą się częścią na-
szej sieci. W 2017 r. sieć Mrówka po-
większyła się o 31 nowych placówek
i osiągnęła liczbę 269 marketów, któ-
rych przychody wyniosły 1,8 mld zł.
W całej sieci Mrówka pracuje 4870
osób, a zakupy robi w niej 4 mln klien-
tów. W czerwcu 2018 r. sieć Mrówek li-
czyła już 282 sklepy w Polsce. W 2010 r.
stwierdziliśmy, że składy budowlane
w dotychczasowej formule, często pro-
wadzone jeszcze metodą intuicyjną, nie
sprostają oczekiwaniom rynku. Zaczęli-
śmy je więc przeobrażać w PSB Profi,
czyli profesjonalne podmioty gospodar-
cze, w których wprowadziliśmy wiele
zmian w zarządzaniu i organizacji. Posta-
wiliśmy na zmiany wyglądu obiektów,
wprowadziliśmy w nich strefy samoob-
sługowe, skupiliśmy się na obsłudze firm

wykonawczych i inwestorów budujących
domy. To wszystko sprawiło, że prze-
obraziliśmy dotychczasowe hurtownie
w nowoczesne centra budowlane, któ-
rych w Polsce mamy już 60. Widzę duży
potencjał tej formy sprzedaży materia-
łów budowlanych i uważam, że w tym
momencie ok. stu naszych partnerów ma
wszelkie predyspozycje, by przekształ-
cić się w nowoczesne centra PSB Profi.

KW: Jaką rolę w działalności Gru-
py PSB odgrywa obecnie sprzedaż in-
ternetowa? Czy w przypadku materia-
łów budowlanych kanał sprzedaży in-
ternetowej będzie się tak dynamicznie
rozwijał, jak innych wyrobów?

ML: Na całym świecie udział e-han-
dlu w przypadku typowych materiałów
budowlanych jest bardzo mały; nawet
na tak rozwiniętym rynku jak USA wy-
nosi obecnie ok. 3%. To wynika ze spe-
cyfiki sprzedaży tych materiałów, gdyż
inwestorzy nabywają technologie, kon-
kretne rozwiązania, a nie pojedyncze
produkty i w tym tkwi jedna z zasadni-
czych barier szybkiego upowszechnie-
nia e-handlu materiałami budowlanymi.
W Grupie PSB co najmniej kilkunastu
partnerów prowadzi od kilku lat swoje
e-sklepy. Natomiast centrala rozwija ten
kanał sprzedaży od dwóch lat. Na razie
jest to bardzo początkowy etap i bar-
dziej służy pokazaniu oferty oraz zachę-
caniu do zakupów tych klientów, którzy
z racji odległości nie mogą dotrzeć do
Mrówek. W tym roku przychody cen-
tralnego e-sklepu osiągną poziom przy-
chodów średniej Mrówki. W przyszłym
roku powinny się podwoić.

KW: Czy i jakich grup wyrobów bu-
dowlanych brakuje obecnie na polskim
rynku? Czy grozi nam import?

ML: Brakuje przede wszystkim twar-
dej wełny mineralnej na dachy płaskie
i fasady, co wynika z olbrzymich inwe-
stycji w sektorze logistyki (centra logi-
styczne, magazyny). Problemy podażo-
we dotyczą też materiałów ściennych,
głównie betonu komórkowego oraz sili-
katów, a ich przyczyną jest boom w bu-
downictwie mieszkaniowym, szczegól-
nie deweloperskim. Tradycyjnie braku-
je też płyt OSB. Niestety, praktycznie
we wszystkich sąsiadujących z nami
krajach sytuacja jest podobna, dlatego

też nie ma możliwości importu tych wy-
robów, nie wspominając już o znacznie
wyższych cenach.

KW: Czy zwiększony popyt przekła-
da się na wzrost cen materiałów bu-
dowlanych i w jakim stopniu?

BP: W biznesie obowiązuje zasada
podaży i popytu, stąd w sytuacji braku
materiałów ich producenci starają się
podnosić ceny, choć obecnie nie obser-
wujemy takich ostrych tendencji, jak
w latach 2007 – 2008. Na wzrost cen
materiałów budowlanych wpływają
również: znaczne zwiększenie kosztów
pracy i cen surowców (np. koksu) oraz
coraz droższy transport, gdzie proble-
mem jest również brak kierowców. Oba-
wiam się, że czekają nas kolejne, istotne
zmiany cen materiałów budowlanych.

KW: Jakie przedsięwzięcia planuje
zarząd w celu zwiększenia udziału Gru-
py PSB w handlu materiałami budow-
lanymi. Czy w grę wchodzi ekspansja
zagraniczna lub rozszerzenie zakresu
działalności Grupy?

BP: Grupa PSB praktycznie non stop
prowadzi akwizycję pod kątem pozy-
skiwania nowych partnerów, zarówno
w sektorze hurtu, jak i detalu. O ile na
rynku hurtowym nie ma już praktycznie
stabilnych finansowo podmiotów, któ-
re nie byłyby jeszcze zrzeszone w róż-
nych organizacjach, to rynek detaliczny
w miejscowościach powiatowych i gmin-
nych jest daleki od nasycenia. Szans na
rozwój Grupy PSB upatrujemy więc
przede wszystkim pomagając partnerom
otwierać kolejne MRÓWKI. W hurcie
próbujemy wzmocnić naszą pozycję, po-
większając sieć profesjonalnych hurtow-
ni pod marką PROFI, których wyniki są
znacznie lepsze od średniej rynkowej.

Sprzedaż Grupy PSB to nie tylko ma-
teriały budowlane, ale również energia
elektryczna, paliwa, węgiel, samochody
osobowe i dostawcze oraz dziesiątki
usług, które mają zwiększyć efektyw-
ność działalności naszych partnerów.
Obecnie nie planujemy rozpoczęcia
działalności zagranicznej.

KW: Bardzo dziękuję za rozmowę
i życzę dynamicznego rozwoju Grupy
PSB Handel S.A. w kolejnych dziesię-
cioleciach.


