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48-letni Jean-François FAUCHER jest przedsiębiorcą 
francuskiego pochodzenia, stojącym na czele grupy XBS (xbsgroup.pl). 
Od 2006 roku mieszka i działa zawodowo w Polsce. Grupa XBS, 
zatrudniająca ponad 300 pracowników, jest zintegrowanym 
operatorem oferującym rozwiązania do optymalizacji łańcucha dostaw. 
Łączy logistykę, outsourcing zakupów, finansowanie zapasów i 
narzędzia zarządzania. Jej klientami są głównie międzynarodowe firmy 
z różnych branż, a jej usługi są dostępne zarówno w Polsce, jak i w całej 
Europie. Wraz z BGŻ-BNP Paribas jako udziałowcem mniejszościowym i 
główną spółką zależną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, XBS Group jest bardzo dynamicznym graczem na polskiej 
scenie spółek średniej kapitalizacji. XBS Group był wielokrotnie 
nagradzany przez Puls Biznesu,  otrzymując prestiżowy tytuł Gazela 
Biznesu. 

Jean-François jest również prezesem Klubu Copernicus w Warszawie w APM (Association for 
Progress through Management), francuskojęzycznej sieci stworzonej przez Pierre'a Belona, założyciela 
Sodexo, która skupia ponad 8000 liderów zorganizowanych w 400 klubach w 35 krajach. 

Jean-François jest ekspertem w świecie MŚP i funduszy inwestycyjnych private equity w Polsce 
i Europie Wschodniej. Aktywnie wspiera przedsiębiorców, dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami 
w zakresie inżynierii finansowej przy sprzedaży, przejmowaniu lub przenoszeniu spółek. Uczestniczy 
również w inkubacji start-upów w dziedzinie łańcucha dostaw. Pomaga liderom projektów w lepszym 
ustrukturyzowaniu ich podejścia oraz poznaniu języka funduszy venture capital i innych aniołów 
biznesu w celu maksymalizacji ich szans na pozyskanie funduszy. 

Jean-François posiada tytuł Executive MBA z ESSEC-Mannheim i jest absolwentem inżynierii 
(Université de Strasburg i Ecole Polytechnique de Montréal). Swoją karierę zawodową rozpoczął w 
Ameryce Północnej (Kanada i Stany Zjednoczone) w aeronautyce (elektronika pokładowa). Następnie 
kontynuował ją na różnych szczeblach zarządzania w konsultingu technologicznym w Altran 
Technologie i Segula Technologie we Francji i Wielkiej Brytanii, zanim ostatecznie, w 2001 roku, 
rozpoczął karierę przedsiębiorcy. 
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XBS Group jest członkiem CCIFP od ponad 14 lat. Dzięki temu miałem przyjemność osobiście 
poznać wielu członków kadry kierowniczej firm członkowskich.  

Moje zespoły i ja zawsze chętnie odpowiadamy na projekty i pomysły zgłaszane przez Izbę 
handlową. Chętnie bierzemy udział w organizowanych przez nią wydarzeniach, konsultacjach czy 
badaniach (np. barometr CSR). Na przestrzeni lat kilkakrotnie podejmowaliśmy inicjatywę zgłaszania 
do Izby własnych projektów, z których ostatnią było stworzenie programu motywacyjnego dla 
pracowników firm członkowskich, aby mogli korzystać z ekskluzywnych ofert samych firm 
członkowskich. 

Chociaż w przeszłości chciałem być bardziej zaangażowany w działania Izby, moja aktywność 
zawodowa nie dawała mi takiej możliwości. Powołanie mnie na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej oraz powołanie nowego zespołu zarządzającego w ramach XBS Group daje mi większą 
swobodę w zarządzaniu swoim czasem, dlatego też zdecydowałem się kandydować dzisiaj. 

Mam nadzieję, że mój profil jako przedsiębiorcy, moja dogłębna znajomość świata MŚP, start-
upów i dedykowanych im funduszy inwestycyjnych oraz moje wieloletnie doświadczenie w Polsce 
przyciągną Państwa uwagę. Polska jest krajem MŚP i start-upów z wybitnymi polskimi i zagranicznymi 
przedsiębiorcami, ale boryka się również z problemami strukturalnymi związanymi z 
niedokapitalizowaniem, finansowaniem kapitału obrotowego oraz przenoszeniem własności 
przedsiębiorstw. W tym kontekście kwestią drażliwą dla przedsiębiorców i finansistów pozostaje 
kwestia zaufania do biznesu. Kryzys, przez który przechodzimy, jeszcze bardziej wzmacnia to zjawisko. 

Rola Francji w biznesie w Polsce jest szczególnie doceniana przez przedsiębiorców i sektory 
gospodarki, które reprezentujemy. 

Przyłączając się do Państwa, chciałbym podnieść ambicję Izby, aby stać się kluczowym graczem 
w świecie MŚP i nowych przedsiębiorstw, w szczególności poprzez promowanie konstruktywnego 
dialogu między przedsiębiorcami, funduszami inwestycyjnymi i sektorem bankowym. 

Serdecznie pozdrawiam, 

 

Jean-François FAUCHER 

 


