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N
a szą wi zją od po cząt ku by ło zbu do wa nie fir my, 

któ ra ry wa li zo wa ła by z naj więk szy mi pod mio ta mi

na ryn ku - nie kry je Fran ci szek Gry boś, obec ny 

pre zes i wła ści ciel spół ki MGGP S.A., a 15 lat te mu je den 

z ini cja to rów za ło że nia fir my. 

Wszyst ko za czę ło się znacz nie wcze śniej. Gro no zna jo -

mych po stu diach na kra kow skiej AGH po sta no wi ło za jąć się

tym, cze go na uczy li się pod czas na uki - geo de zją. Wśród nich

by li m.in. Fran ci szek Gry boś oraz Alek san der Grad, póź niej szy

mi ni ster skar bu. Już w cza sie stu diów ko le dzy zdo by wa li 

nie zbęd ne do świad cze nia z za kre su za rzą dza nia i or ga ni za cji,

przy go to wu jąc i uczest ni cząc w mię dzy na ro do wych wy pra -

wach na uko wych m.in. dla UNESCO. Wte dy też bu do wa li 

so bie wy obra że nie, jak ma w przy szło ści wy glą dać i funk cjo no -

wać ich fir ma.

- Ja ko ko ło na uko we, mi mo że by li śmy po za struk tu ra mi

pań stwo wy mi, po li tycz ny mi i ofi cjal ny mi or ga ni za cja mi, któ re

de cy do wa ły o przy dzia le wiz czy pie nię dzy, do sko na le da wa li -

śmy so bie ra dę.  To by ła na sza szko ła ży cia - opo wia da pre zes

Gry boś. 

Po cząt ko wo każ dy po swo je mu re ali zo wał za wo do we za da -

nia. Fran ci szek Gry boś wraz ze wspól ni kiem Ja nu szem Sob czy -

kiem pra co wał w Gor li cach, a Alek san der Grad z Bog da nem

Gro dzińskim mie li fir mę w Tar no wie. Z cza sem ich dro gi co -

raz czę ściej się prze ci na ły i po kil ku wspól nych, du żych pro jek -

tach w 1998 ro ku zna jo mi po łą czy li si ły i za ło ży li fir mę Ma ło -

pol ska Gru pa Geo de zyj no - Pro jek to wa S.A., choć już bez

Alek san dra Gra da, któ ry w 1997 ro ku zo stał wo je wo dą tar -

now skim. Je go miej sce w fir mie za ję ła żo na. Na po cząt ku sie -

dzi ba spół ki mie ści ła się w No wym Są czu, a od 2000 ro ku w

Tar no wie i tak jest do dziś.

Z de fi ni cji in no wa cyj ni

Mło da spół ka już na star cie mia ła spo ry ka pi tał w po sta ci za -

po trze bo wa nia na ofe ro wa ne usłu gi. Wnie sie nie przez wszyst kich

uczest ni ków do tej mi ni fu zji swo ich ak ty wów, w tym po sia da -

nych już zle ceń gwa ran to wa ło moc ny start. W fir mie pra co wa -

ło wte dy oko ło 100 osób. W pierw szej fa zie głów nym pro fi lem

dzia łal no ści fir my by ły usłu gi z za kre su geo de zji. Nie co póź niej

fir ma roz sze rzy ła tak że ofer tę o kar to gra fię, czy opra co wa nia 

fo to gra me trycz ne. Sta ła się spe cja li stą z geo in for ma cji, czy li do -

star cza nia wie dzy o prze strze ni.

Fir ma zde cy do wa nie sta wia ła na roz wój po przez in no wa -

cyj ne po dej ście do pra cy. No wo cze sne tech no lo gie sto so wa ne

w pro ce sie two rze nia map wy róż nia ły ją na tle kon ku ren cji.

Ja ko pierw sza za sto so wa ła na ska lę prze my sło wą ma pę cy fro -

wą, nu me rycz ny mo del te re nu, czy au to ma ty za cję pro ce sów

po mia ro wych i pre zen ta cji da nych. 

- Od po cząt ku sto so wa li śmy tech ni kę kom pu te ro wą, 

a wy nie śli śmy to z na szych stu denc kich wy jaz dów oraz wi zyt 

na za gra nicz nych uczel niach i w za gra nicz nych fir mach. Choć

pa ra dok sal nie w pierw szym okre sie by ło to dla nas spo rym

ogra ni cze niem - wspo mi na Gry boś

Cho dzi o to, że do ta kiej ja ko ścio wej zmia ny nie był go to -

wy wte dy ca ły sys tem, w tym ad mi ni stra cja pań stwo wa. Fir ma 

w tym cza sie sto so wa ła plo te ry do ry so wa nia map, uzu peł nia -

ła też plo te ra mi kla sycz ne ma py, na to miast ów cze sne in struk -

cje, pra wo geo de zyj ne nie da wa ło moż li wo ści sto so wa nia te go

ty pu tech nik. Fir ma prze ła my wa ła ba rie ry prze ko nu jąc ad mi ni -

stra cję (czy li w tym przy pad ku ośrod ki do ku men ta cji geo de zyj -

nej) do ak cep ta cji no wo cze snych tech nik.

Roz wój na pę dza roz wój

Klu czo wą da tą dla fir my od mo men tu jej za ło że nia był

rok 2001. Ku pio no wów czas pierw szy fir mo wy sa mo lot Pi per

Na va jo i po wo ła no do ży cia spół kę, dzi siaj dzia ła ją cą pod 

na zwą MGGP Ae ro (rów nież z sie dzi bą w Tar no wie). Dzię ki

Grono znajomych po studiach na krakowskiej

AGH postanowiło zająć się tym, 

czego nauczyli się podczas nauki - 

geodezją.

firma

Autostrada A4, jedna z obecnych inwestycji MGGP
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te mu na byt ko wi fir ma po przez no wo cze sne ka me ry mo gła 

ro bić zdję cia z po wie trza. By ło to nie ba ga tel ne wy da rze nie, 

bo sa ma in we sty cja by ła bar dzo kosz tow na, ale przede wszyst -

kim dla te go, że w ska li kra ju by ło to w tam tym cza sie roz wią -

za nie ze wszech miar in no wa cyj ne. Do tej po ry ma py wy ko ny -

wa no w spo sób tra dy cyj ny, po przez po miar w te re nie. Pro po -

zy cja MGGP wie le zmie ni ła w tej ma te rii. 

- Był to dla nas bar dzo po waż ny za kup. Wie dzie li śmy, 

że zdję cia lot ni cze są klu czem do roz wo ju, po któ ry mu si my

się gnąć. Ta de cy zja ze wzglę du na ska lę i kosz ty by ła ry zy kow -

na, ale już po kil ku la tach oka za ło się, że by ła słusz na - wspo -

mi na Gry boś. 

Dziś Gru pa MGGP ma czte ry sa mo lo ty, trzy wiel ko for ma -

to we ska ne ry ka me ry lot ni cze, kil ka śred nio for ma to wych, dwa

ska ne ry oraz sys tem do re je stra cji zdjęć uko śnych. Ob słu gu je

ser wi sy in ter ne to we ty pu Zu mi.pl czy Go ogle Map smaps, ale

tak że in sty tu cje, któ re na ba zie zro bio nych z po wie trza przez

MGGP Ae ro zdjęć, wy ko nu ją po trzeb ne im ma py. Mo wa tu 

o sa mo rzą dach, za rząd cach dróg, ko le jach, czy in nych in sty tu -

cjach. Klien tem fir my jest np. Głów ny Urząd Geo de zji i Kar -

to gra fii, czy Kra jo wy Za rząd Go spo dar ki Wod nej. 

Zresz tą, fir ma ob słu gu je klien tów nie tyl ko z Pol ski, ale 

i z Eu ro py, i śmia ło moż na po wie dzieć, że to dziś je den 

z eu ro pej skich li de rów bran ży fo to lot ni czej. Aby zro zu mieć

ska lę dzia ła nia spół ki MGGP war to za uwa żyć, że dziś w Pol -

sce sa mo lot do zdjęć lot ni czych ma ją je dy nie dwie in ne fir my,

któ re po jed nym sa mo lo cie ku pi ły do pie ro rok te mu.

O tym, że roz wój i wi zja przy szłej dzia łal no ści przy świe ca -

ły spół ce MGGP od sa me go po cząt ku świad czy fakt, że choć 

w na zwie od za wsze funk cjo no wa ło sło wo „Pro jek to wa” 

to re al ne roz po czę cie dzia łal no ści pro jek to wej na stą pi ło do pie -

ro w 2002 ro ku wraz z po wo ła niem Biu ra Pro jek tów. Ko lej ne

za kre sy dzia łal no ści i ich roz sze rze nie zwią za ne by ły z co raz 

to no wy mi zle ce nia mi, i co raz po waż niej szy mi wy zwa nia mi,

któ rym fir ma chcia ła spro stać, jak np. eks port. Trze ba tu 

za uwa żyć, że do tych cza so we dzia ła nie na po zio mie geo de zji

czy ni ło z MGGP do sko na łe go part ne ra ja ko wy ko naw cę, czy

na wet pod wy ko naw cę pew nych usług. Roz sze rze nie dzia łal -

no ści po zwo li ło przyj mo wać więk szy za kres prac bez po śred nio

od in we sto ra. To po pra wia ło kon dy cję spół ki. Roz wój fir my
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Z biegiem lat działalność MGGP 

wykroczyła poza branżę geodezyjną 

i spółka przekształciła się 

w firmę o charakterze

inżyniersko - konsultingowym.

Kolejna inwestycja firmy z Tarnowa - droga S8
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trwał w naj lep sze. Z bie giem lat dzia łal ność MGGP wy kro czy -

ła po za bran żę geo de zyj ną i spół ka prze kształ ci ła się w fir mę

o cha rak te rze in ży nier sko -kon sul tin go wym. Dziś ma w kra ju

moc ną i ugrun to wa ną po zy cję w tym sek to rze. Zre ali zo wa ła,

bądź jest w trak cie re ali za cji, ta kich du żych in we sty cji, jak 

nad zór nad bu do wą au to stra dy A4 na od cin ku Wę zeł Sza rów

- Wę zeł Krzyż, nad zór nad bu do wą dro gi eks pre so wej S8 

na od cin ku Wro cław - Sy ców, nad zór nad mo der ni za cją li nii

ko le jo wej E6 5 Ob szar LCS Tczew i LCS Dział do wo.    

Na pod bój świa ta

Wspo mnia ny ja ko prze ło mo wy rok 2001 nie jest zwią za ny

w swych skut kach tyl ko z kup nem sa mo lo tu i pierw szy mi 

zdję cia mi lot ni czy mi. To tak że rok wyj ścia fir my ze swo imi

usłu ga mi po za kraj. Li bia, Li ban, Ru mu nia i Ukra ina to głów -

ne kie run ki roz wo ju fir my po za gra ni ca mi Pol ski. 

Fir ma po sta no wi ła swo je dzia ła nia zdy wer sy fi ko wać  

i oprócz umac nia nia po zy cji na kra jo wym ryn ku po szu kać 

kon trak tów za gra ni cą. Wy bór padł na Li bię - ze wzglę du 

na po zy cję i do bre opi nie, ja ki mi cie szy ły się pol skie fir my 

i na si in ży nie ro wie w Li bii w la tach 70., 80. Mi mo te go wej ście

na ten ry nek był trud ną spra wą ze wzglę du na ba rie ry ję zy ko -

we, kul tu ro we, tech no lo gicz ne, któ re trze ba by ło po ko nać. 

Jed nak prze zwy cię że nie pierw szych trud no ści opła ci ło się 

po dwój nie. Z jed nej stro ny ko lej ny mi kon tak ta mi i kon trak ta -

mi, a z dru giej dal szym roz wo jem, bo dla po trzeb li bij skiej

ofer ty roz po czę to w fir mie wie le dzia łań, któ re za wa ży ły na

kie run ku jej roz wo ju i jej kom ple men tar no ści. To wte dy fir ma

roz po czę ła dzia łal ność w za kre sie pla no wa nia prze strzen ne -

go, pro jek to wa nia in ży nier skie go 

- Po cząt ko we trud no ści w Li bii i woj na do mo wa, któ ra tam

wy bu chła, a któ ra spo wo do wa ła wy co fa nie z kra ju ze spo łu

pra cow ni ków przy czy ni ły się do po szu ki wań no wych kie run -

ków. Tak też ro dzi ły się kon tak ty z fir ma mi za gra nicz ny mi 

i wspól ne re ali za cje, np. w Ru mu nii, a w dal szej ko lej no ści 

na Ukra inie. Po dro dze był rów nież du ży kon trakt dla Mi ni ster -

stwa Obro ny Re pu bli ki Li ba nu - wy ko na nie zdjęć lot ni czych 

i or to fo to ma py 67 pro cent po wierzch ni kra ju - tłu ma czy tam -

te de cy zje pre zes Gry boś.

Spój ni z oto cze niem

Dy na micz ny roz wój i sze ro ka ska la dzia ła nia nie ode rwa ła

wła ści cie la i za rząd cy fir my od spraw oto cze nia, nie tyl ko biz -

ne so we go, ale i te go spo łecz ne go. Fir ma głów na, jak i jej „cór -

ki”, an ga żu ją się w po moc spo łecz ną, wspar cie mło dych spor -

tow ców, edu ka cję i współ pra cę ze szko ła mi i uczel nia mi wyż -

szy mi. In ną rze czą jest fakt, że te go ty pu współ pra ca umoż li -

wia fir mie na wią zy wa nie kon tak tów z mło dy mi zdol ny mi ludź -

mi, któ rzy mo gą za si lić jej sze re gi. A prze cież wła śnie na ta len -

tach, wspar tych od po wied nią wie dzą, gru pa bu du je swo ją prze -

wa gę kon ku ren cyj ną. I to wła śnie gwa ran tu je jej suk ces od no -

szo ny nie zmien nie od 15 lat. Suk ces moż na śmia ło po wie -

dzieć, że mię dzy na ro do wy, a bez cie nia wąt pli wo ści suk ces tar -

now ski. n

Fot. Bartosz Frydrych, archiwum
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*RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: model Juke n-tec w cenie 69 100,00 zł, okres finansowania 12 miesięcy, wpłata własna 34 550,00 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 0,00%, finansowana opłata
przygotowawcza 1 727,50 zł. Ostatnia rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 36 277,50 zł. Całkowita kwota kredytu: 34 550,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 36 277,50 zł. Oferta ważna do 30 czerwca 2013 roku. Kredyt 50/50 oferowany jest przez
RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,8–7,4 l/100 km, emisja CO2: 124-169 g/km. Rozszerzona Gwarancja oznacza
ubezpieczenie pojazdu, które można dodatkowo zakupić, dające łącznie z okresem standardowej gwarancji maksymalnie 5-letnią ochronę pojazdu.

reklama


