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Dariusz Miłek 
    – założyciel spółki 

 
ur. 1 lutego 1968 
 

Pochodził z rodziny górniczej. 

Dawny kolarz, ścigał się od 13 roku  życia  

i osiągał wiele sportowych sukcesów. 

Problemy ze zdrowiem spowodowały, że musiał 

zrezygnować z kariery sportowej, i zająć się drugą rzeczą 

którą potrafił dobrze robić – handlować. 

No i z roweru się przesiadł. Na łóżko polowe. 

 

"Biznes jest jak rower: nie po to, by stał oparty o ścianę." 

 



Pierwsze kroki w biznesie i źródło 

pomysłu na firmę 

Dariusz miał dryg do interesów i handlował czym się dało. 

Wyjeżdżał często za granicę na zawody sportowe i łączył 

to z pierwszymi drobnymi transakcjami handlowymi. W 

Związku Radzieckim kupował gumy kolarskie i sprzedawał 

w Niemczech z dziesięciokrotnym przebiciem, a także 

krem Nivea – uchodził za takiego, który potrafi sprzedać 

wszystko. 

Swój prawdziwy biznes zaczął w 1991 roku od handlu butami 

rozłożonymi na łóżku polowym na bazarze w Lubinie. 

Kolejnym krokiem był zakup bazarowego kiosku, a gdy 

interes się rozwijał, biznesmen założył hurtownię obuwia. 

 



Historia i rozwój firmy CCC 

Z czasem stworzył sieć sklepów z tanimi butami "Żółta 

Stopa", ich liczba szybko wzrosła do 400, lecz gdy 

konkurencja zaczęła go doganiać, postawił na nową        

markę oraz lepszy dizajn. „Żółta Stopa” zniknęła,     a 

w jej miejsce pojawiło się w 1999r. CCC - sklepy z 

lepszą jakością sprzedawanego obuwia ale dalej w 

niskiej cenie. 

Jest to możliwe dzięki zlecaniu produkcji we Włoszech, 

Hiszpanii, Chinach i we własnej fabryce w 

Polkowicach, która w ciągu paru lat stała się 

największą fabryką butów w Polsce. 

  



Prezentacja produktów firmy 

Oferta handlowa sieci CCC obejmuje dwie podstawowe 

kolekcje obuwia: wiosenno-letnią oraz jesienno-

zimową, z których każda liczy blisko 3000 wzorów. 

Bogatą ofertę modnego obuwia w atrakcyjnych cenach 

CCC kieruje do kobiet i mężczyzn oraz młodzieży i 

dzieci, w każdej grupie wiekowej. CCC działa w 

oparciu o zasadę „house of brands”, polegającą na 

sprzedaży wielu marek obuwia pod jednym dachem. 

Największą popularnością w CCC cieszy się obuwie 

skórzane marki Lasocki. 

Oprócz szerokiej gamy obuwia w salonach CCC 

dostępne są modne torebki i akcesoria. 



Pozycja na rynku krajowym i 

międzynarodowym 
 

 

 

 

 

 

 



Planowany rozwój i kierunki 

ekspansji 
Grupa CCC jest zdecydowanym liderem polskiego rynku 

sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego 

producentów w Polsce. Udział CCC w bardzo 

rozdrobnionym rynku sprzedaży detalicznej obuwia 

szacowany jest na około 17-18% 

Grupa CCC zamierza skoncentrować swoje wysiłki na 

powiększeniu powierzchni handlowej w Polsce, w 

Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii oraz w 

Austrii, Słowenii, Chorwacji, Niemczech i Turcji. W latach 

2013-2015 Grupa zamierza powiększyć powierzchnię 

handlową o około 200 tys. m². W roku 2014 szacowany 

przyrost powierzchni handlowej wyniesie 75 tys. m². 

  

 



Najważniejsze czynniki sukcesu 

firmy 
 

Dariusz Miłek jako założyciel i prezes zarządu w spółce 

jest wyjątkową osobą posiadającą cechy prawdziwego 

przedsiębiorcy. 

Dzięki swojej ciężkiej pracy budkę na bazarze zamienił 

na liczącą się w Europie sieć sklepów obuwniczych. 

 

„Jestem pracoholikiem. Żyję pracą i sukcesem, bo mnie 

uskrzydla.” 

 

W grudniu 2004r. firma CCC weszła na giełdę i dziś 

wyceniana jest na 3 mld zł. 



Podsumowanie i wnioski 

Dariusz Miłek i jego CCC są  przykładem, 

że w Polsce można osiągnąć spektakularny sukces 

zaczynając od handlu na bazarze. 

Jest on wzorem do naśladowania dla mnie i innych 

początkujących przedsiębiorców. 

 

W najnowszym rankingu Forbesa, Dariusz Miłek 

znajduje się na 6 pozycji z majątkiem 3,1 mld zł. 

 

W miejscu starego bazaru w Lubinie, Dariusz Miłek 

wybudował galerię handlową. 



Dziękuję za uwagę 

 

 

 

 

 

i polecam produkty firmy CCC. 

 

                                         Hubert Sarzyński. 


