2000 — 2010

X EDYCJA ogólNopolskiEgo koNkursu „sposób NA sukCEs”

X EDYCJA
ogólNopolskiEgo koNkursu
„sposób NA sukCEs”
przEDsiębiorCzoŚĆ
NA obszArACh wiEJskiCh

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

X EDYCJA
ogólNopolskiEgo koNkursu
„sposób NA sukCEs”
przEDsiębiorCzoŚĆ
NA obszArACh wiEJskiCh

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Centrum Doradztwa Rolniczego
05-840 Brwinów, Pszczelińska 99
tel. 22 729 66 34 do 38
E-mail: sekretariat@cdr.gov.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opracowanie redakcyjne:
Bożenna Łęcka-Mularczyk
Iwona Studniarek
Agnieszka Woszczek
Maria Czeley-Dudek

Skład i łamanie:
Marek Ploch
Wydawnictwo bezpłatne
Nakład: 750 egz.
ISBN: 978-83-88082-27-2

2

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki

Szanowni Państwo!
Już po raz dziesiąty wyłaniani są laureaci konkursu „Sposób na sukces”.
To bardzo interesująca inicjatywy wyróżniania najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy na wsi,
ale poza rolnictwem. Podejmowane działania ograniczają bezrobocie na terenach
wiejskich i jednocześnie aktywizują mieszkańców tych terenów. To cenne inicjatywy pozwalające na dywersyfikację dochodów ludności zamieszkującej obszary
wiejskie. Dzięki temu poprawia się standard życia mieszkańców wsi i małych
miast, rozwijane są usługi i infrastruktura.
Finaliści konkursu to niewątpliwie ludzie sukcesu, ale także liderzy lokalnych
społeczności. Ich inicjatywy nie tylko tworzą nowe miejsca pracy, ale także aktywizują innych. W większości przypadków laureaci to ludzie, którzy potrafią sięgać po unijne środki pomocowe, współfinansowane również przez budżet krajowy.
Tego typu postawy są jak najbardziej godne popularyzacji i wyróżnienia. Cieszy fakt, że od dziesięciu lat przyczyniają się do tego organizatorzy konkursu
„Sposób na sukces”.
Jestem przekonany, że w kolejnych latach wyłaniani będą następni laureaci,
gdyż ci dotychczasowi są świetną inspiracją dla naśladowców. Bezpośredni przykład z najbliższej okolicy jest najlepszą zachętą dla innych. Ważne jest także i to,
że pomysły i zrealizowane przedsięwzięcia są bardzo zróżnicowane i dotyczą różnych możliwych form działalności gospodarczej, wykorzystując jednocześnie
miejscowe tradycje i doświadczenia.
Jestem przekonany, że zarówno laureaci, jak i kontynuatorzy tej idei, wszyscy
lokalni liderzy włączą się aktywnie w rozwiązywanie trudności, które są jeszcze
przed nami, a które dotyczą usuwania skutków powodzi, która dotknęła znaczne
obszary kraju.
Serdecznie gratuluję pomysłu organizatorom, a życzenia dalszego rozwoju
i osiągania jak najlepszych wyników ekonomicznych w prowadzonych przedsięwzięciach kieruję do wszystkich dotychczasowych laureatów, dziękując im jednocześnie za dotychczasowe działania.
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
centrala: tel. (0-22) 729-66-34 do 38,
fax (0-22) 729-72-91,
sekretariat (0-22) 729 59 37
e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami
w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło
swoją działalność w dniu 1 stycznia 2005 r.
w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. /ustawa z dnia 22 października 2004 r. Dz. U. Nr 251, poz. 2507
o jednostkach doradztwa rolniczego/.
CDR obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego do podstawowych zadań Centrum Doradztwa Rolniczego należy:
1. przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków
doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań;
2. przygotowywanie i przekazywanie
ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
3. opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
4. prowadzenie szkoleń dla pracowników
ośrodków doradztwa;
5. prowadzenie doskonalenia nauczycieli
szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
6. tworzenie i prowadzenie centralnego
systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego;
7. organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;
8. koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych
przez ośrodki doradztwa;
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9. upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.
10. prowadzenie na zasadach określonych
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rozwój
Obszarów Wiejskich, kontroli w zakresie
spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz
przestrzegania warunków dotyczących
świadczenia usług doradczych objętych
udzieloną akredytacją.
Głównym celem realizowanych działań
jest doskonalenie wiedzy i umiejętności
kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych
przez doradców na rzecz rolników.
Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowobadawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi
i rolnictwa.
KIEROWNICTWO
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Brwinów
Krzysztof Mościcki - Dyrektor
Hanna Fadecka-Galicz - Zastępca Dyrektora
Jacek Lupa - Zastępca Dyrektora
O/Kraków
Jarosław Bomba - Dyrektor Oddziału
O/Poznań
Edward Matuszak - Dyrektor Oddziału
O/Radom
Henryk Skórnicki - Dyrektor Oddziału
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Dyrektor CDR w Brwinowie
Krzysztof Mościcki

Po raz dziesiąty idea ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” połączyła we
wspólnym działaniu przedstawicieli instytucji, organizacji i mediów, działających na rzecz
promocji i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Wspólne działania, prowadzone od początku pod patronatem honorowym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mają na celu wspieranie firm i inicjatyw, pomaganie im w osiągnięciu sukcesów, w budowaniu prestiżu i wiarygodności oraz pozytywnego wizerunku wśród
potencjalnych konsumentów i partnerów.
Istotne jest aby inicjatywy takie jak konkurs „Sposób na Sukces” wspomagały promowanie polskich firm i produktów, tworzyły pozytywną atmosferę wokół tych, którzy troszcząc się o własny ekonomiczny sukces, są jednocześnie źródłem miejsc pracy, wspierają
środowiska lokalne i aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Z ogromną satysfakcją obserwuję, że firmy nagrodzone w konkursie rozwijają się,
tworząc kolejne miejsca pracy i umacniają swoją pozycję na rynku. To owoc determinacji
i codziennego wysiłku, właściwie prowadzonej polityki ekonomicznej oraz oceny potrzeb
rynku. Na podkreślenie zasługuje kreatywna i przedsiębiorcza postawa laureatów naszego
konkursu, którzy nie bojąc się podejmowanego ryzyka, odważnie i konsekwentnie realizują
zamierzone cele.
Obecny jubileusz sprzyja refleksji i próbie podsumowania dotychczasowych edycji.
W tym miejscu chciałbym podziękować organizacjom i instytucjom zgłaszającym kandydatów do konkursu: doradcom z powiatowych zespołów doradztwa rolniczego oraz przedstawicielom samorządów. To od ich znajomości realiów życia gospodarczego lokalnych
społeczności wiejskich i umiejętności wyszukiwania rzeczywistych liderów zależy jakość całego przedsięwzięcia.
Ze słowami podziękowań zwracam się do członków Rady Programowej i Jury konkursu
„Sposób na Sukces”. Mam nadzieję, że dokonywana co roku niełatwa ocena przedsięwzięć
przynosi Państwu wiele satysfakcji.
Szczególnie dziękuję Marii Napiórkowskiej oraz Elżbiecie Trzcińskiej byłym pracownikom Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz obecnym pracownikom naszej instytucji Bożennie Łęckiej-Mularczyk, Agnieszce Woszczek, Iwonie Studniarek. Bez ich
osobistego zaangażowania w organizację konkursu i jego finałów nie byłoby dzisiejszej jubileuszowej dziesiątej edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”.
Słowa wdzięczności należą się również patronom medialnym, promującym ideę konkursu „Sposób na Sukces” jak również współorganizatorom i sponsorom konkursu.
Odczuwam głęboką satysfakcję, że podjęta przed dziesięcioma laty inicjatywa przynosi
tak dobre owoce. Dzięki współpracy wielu organizacji i instytucji w latach 2000-2010 spośród ponad 540 zgłoszonych przedsięwzięć wyłoniono 138 laureatów a dwudziestu przedsięwzięciom przyznano wyróżnienie.
Wszystkim dotychczasowym laureatom jak również wyróżnionym w konkursie
„Sposób na Sukces”, życzę dalszych sukcesów i wiele satysfakcji z prowadzonej działalności.
Brwinów, maj 2010 r.
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ORGaNIZatORZY KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
I EDYCJA
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszeniem “AgroBiznesKlub”
Fundacja Fundusz Współpracy „Agrolinia 2000”
Polską Agencją Rozwoju Regionalnego
II EDYCJA
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszeniem “AgroBiznesKlub”
Fundacja Fundusz Współpracy „Agrolinia 2000”
Polską Agencją Rozwoju Regionalnego
III EDYCJA
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszeniem “AgroBiznesKlub”
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo
IV EDYCJA
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszeniem “AgroBiznesKlub”
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo
V EDYCJA
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszeniem “AgroBiznesKlub”
Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo
Fundacją Fundusz Współpracy
Polską Izbą Biznesu Żywnościowego
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ORGaNIZatORZY KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
VI EDYCJA
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Fundacją Fundusz Współpracy
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Stowarzyszeniem “AgroBiznesKlub”
Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”
Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo
Towarzystwem Inicjatyw Społecznych “Nowy Świat”
VII EDYCJA
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Fundacją Fundusz Współpracy – Biurem Programów Wiejskich
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”
Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”
Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo
Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
VIII EDYCJA
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”
Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”
Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo
Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
IX EDYCJA
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”
Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”
Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo
Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
X EDYCJA
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”
Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”
Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo, Szkolenia
Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
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SPONSORZY I PaRtNERZY KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
I EDYCJA
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
Fundacja Fundusz Współpracy „Agrolinia 2000”
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie
II EDYCJA
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Fundacja Fundusz Współpracy „Agrolinia 2000”
Bank Unii Gospodarczej S.A.
Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
III EDYCJA
Fundacja Fundusz Współpracy „Agrolinia 2000”
Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Bank Unii Gospodarczej S.A.
IV EDYCJA
Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Banku Ochrony Środowiska S. A.
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
FOSFAN Spółka Akcyjna w Szczecinie
Spółdzielnia Pszczelarska „APIS”
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach
Spółdzielni Mleczarskiej „POLSER” Siemiatycze
Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw “SUN-SAD” Sp. z o.o. Nowe Grobice
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SPONSORZY I PaRtNERZY KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
V EDYCJA
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.,
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Polskie Radio S.A.
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S. A. w Broniszach
Szczecińskie Zakłady Nawozów Azotowych „FOSFAN” S.A. w Szczecinie
Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw “SUN-SAD” Sp. z o.o. Nowe Grobice
Zakład Produkcyjno-Handlowy „WITAMINA” Mniszew
„POLONEA Polska sp. z o.o.
„POLSER” Sp. z o.o. w Siemiatyczach
FOSFAN S.A. Szczecin
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Podlaski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki
VI EDYCJA
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego,
Agencja Nieruchomości Rolnych
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Lubuski Urząd Wojewódzki
FOSFAN S.A.
Polskie Radio S.A.
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach
„POLSER” Sp. z o.o. w Siemiatyczach
„Dary Natury” Koryciny
Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw “SUN-SAD” Sp. z o.o. Nowe Grobice
Zakład Produkcyjno-Handlowy „Witamina” Mniszew

10

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”

SPONSORZY I PaRtNERZY KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
VII EDYCJA
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
PKO Bank Polski S.A.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach
VIII EDYCJA
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
FOSFAN S.A.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Lubuski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Lubelski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach
IX EDYCJA
Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
Bank Spółdzielczy w Piasecznie
FOSFAN S. A.
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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SPONSORZY I PaRtNERZY KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
Agencja Nieruchomości Rolnych
Zarząd Województwa Podlaskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydawnictwo „Murator” w Warszawie
X EDYCJA
Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
FOSFAN S. A.
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp.z o.o. w Warszawie
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PatRONat KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
I EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezes Krajowego Urzędu Pracy
PATRONAT MEDIALNY
Polskie Radio SA – Program I – Redakcja Rolna
Redakcje: „Agrobazar”, „Plon”, „Gospodyni”
II EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Gospodarki
PATRONAT MEDIALNY
Polskie Radio SA – Program I
Telewizja Polska S. A. – Program 1
Redakcje: „Agrobazar”, „Plon”, „Gospodyni”, „Nowa Wieś Europejska”
III EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Gospodarki
PATRONAT MEDIALNY
Polskie Radio SA - Program I – Redakcja Rolna
Telewizja Polska S. A. – Program 1 – Redakcja Rolna
Redakcje: „Agrobazar”, „Plon”, „Gospodyni”, „Nowa Wieś Europejska”
Fundusz Współpracy „Ago-Info”
IV EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
PATRONAT MEDIALNY
Polskie Radio SA – Program I
Telewizja Polska S. A. – Program 1

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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PatRONat KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
Redakcje: „Nowy Plon”, „Gospodyni”, „Nowa Wieś Europejska”, „Nowe Życie
Gospodarcze”, „Agro-Serwis”, „Rzeczpospolita”
Fundusz Współpracy „Ago-Info”
V EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki i Pracy
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PATRONAT MEDIALNY
Polskie Radio SA – Program I – Redakcja Rolna
Telewizja Polska S. A. – Program 1 Redakcja Audycji Wsi i Rolnictwa
Redakcje: „Poradnik Rolniczy”, „Gospodyni”, „Bank i Rolnictwo”, „Nowa Wieś
Europejska”, „Nowe Życie Gospodarcze”, „Agro-Serwis”, „Rzeczpospolita”
VI EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Gospodarki i Pracy
PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Wsi i Rolnictwa,
Polskie Radio S. A. Program 1 – Redakcja Rolna,
Redakcje: „Agro Serwis”, „Bank i Rolnictwo”, „ Modna Gospodyni”,
„Nowa Wieś Europejska”, „Nowe Życie Gospodarcze”, „Poradnik Rolniczy”,
„Rzeczpospolita”
VII EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Gospodarki
PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
Polskie Radio S. A. Program 1 – Redakcja Ekonomiczno-Rolna,
Redakcje: „Agro Serwis”, „Bank i Rolnictwo”, „Farmer”, „Za Miastem”,
„Nowa Wieś Europejska”, „Nowe Życie Gospodarcze”, „Gazeta Małych
i Średnich Przedsiębiorstw”
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PatRONat KOlEJNYCH EDYCJI KONKURSU
VIII EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Gospodarki
PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych
Polskie Radio S. A. Program 1 – Redakcja Ekonomiczno-Rolna
Redakcje: „Agro Serwis”, „Bank i Rolnictwo”, „Farmer”, „Za Miastem”,
„Nowa Wieś Europejska”, „Nowe Życie Gospodarcze”
IX EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Polska S.A. Program 1
Redakcje: „Agro Serwis”, „Bank i Rolnictwo”, „Nowa Wieś Europejska”,
„Nowe Życie Gospodarcze”, „Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika”
X EDYCJA
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Polska S.A. Program 1
Redakcje: „Agro Serwis”, „Bank i Rolnictwo”, „Nowa Wieś Europejska”,
„Nowe Życie Gospodarcze”, „Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika”,
„Farmer” – magazyn

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Brwinowie

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„SPOSÓB NA SUKCES”
Przedsiębiorczość
na obszarach wiejskich

Patronat honorowy:
∎

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A. Program 1
„Agro Serwis”
∎ „Bank i Rolnictwo”
∎ „Nowa Wieś Europejska”
∎ „Nowe Życie Gospodarcze”
∎ „Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika”
∎ „Farmer” – magazyn
∎
∎
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I. Cele konkursu:
❑ promocja rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach
do 20 tysięcy mieszkańców,
❑ aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi,
❑ upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych,
❑ upowszechnianie wiedzy o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych,
❑ wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu,
❑ promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy Leader.
II. Organizatorzy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
l

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

l

Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”,

l

Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”,

l

Firmą „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo,

l

Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”.

III. Rada Programowa :
1. Radę Programową tworzą przedstawiciele organizatorów, patronów
honorowych i medialnych.
2. Rada Programowa powołuje Jury z grona organizatorów oraz patronów
honorowych i medialnych, które ocenia przedsięwzięcia zgłoszone do
konkursu i przyznaje nagrody.
3. Rada Programowa / Jury konkursu wybiera laureatów konkursu w dwóch
etapach:
➨

➨

w etapie pierwszym Rada Programowa / Jury konkursu ocenia przedsięwzięcia na podstawie materiałów zawartych w nadesłanych kartach zgłoszeń, wyłaniając grupę nominatów;
w etapie drugim Rada Programowa / Jury konkursu ocenia przedsięwzięcia z grupy nominatów na podstawie wizytacji terenowych,
wyłaniając laureatów konkursu.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. W danym roku przyznawane są nagrody za najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.
X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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2. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne, prawne tj. :
− spółki prawa handlowego,
− samorządy gminne oraz powiatowe, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców,
− organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników,
− organizacje pozarządowe,
− inne.
3. Osoby fizyczne i osoby prawne zgłaszają propozycje konkursowe po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowanego przedsięwzięcia przez Urząd Miasta
i Gminy, Urząd Gminy albo Ośrodek Doradztwa Rolniczego lub Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego właściwe dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
4. Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu:
4.1. Kryteria podstawowe:
a. znaczenie przedsięwzięcia dla właściciela / właścicieli,
b. znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy:
− społeczna użyteczność przedsięwzięcia,
− perspektywiczny wpływ przedsięwzięcia na rozwój gminy i społeczności lokalnej,
c. przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale środków finansowych Unii
Europejskiej,
d. zakres wykorzystania lokalnego potencjału,
e. innowacyjność rozwiązań,
f. konsekwencja w prowadzeniu działalności,
g. pozycja konkurencyjna na rynku (lokalnym / krajowym).
4.2. Kryteria dodatkowe:
a. przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
b. przedsięwzięcie zrealizowane w ramach inicjatywy Leader,
c. posiadanie odpowiednich dokumentów poświadczających bezpieczeństwo żywności lub dotyczących jakości wyrobów,
d. uwzględnienie wymogów ochrony środowiska,
e. stopień dostosowania przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej,
f. działalność eksportowa.
5. Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest KARTA ZGŁOSZENIA sporządzona wg
określonego wzoru przesłana na adres Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.
V. Nagrody:
1. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
− indywidualna,
− rodzinna,
18
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− zespołowa,
− inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
2. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród niż wymieniono w pkt 1.
VI. Czas trwania konkursu:
1. Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku.
2. Przedmiotem oceny edycji są przedsięwzięcia realizowane w okresie 18
miesięcy.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych ustala się indywidualnie dla
każdej edycji.
4. Ogłoszenie wyników odbywa się w terminie do maja następnego roku.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Laureaci i wyróżnieni w konkursie mają prawo używać przy promocji swojej działalności tj. na produktach, na stronach internetowych, w ulotkach
i materiałach reklamowych, tytułu Laureat edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” lub odpowiednio Wyróżniony w kolejnej
edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” oraz logo konkursu „Sposób na Sukces”.
2. Organizatorzy przewidują upowszechnianie w mediach informacji o przebiegu i wynikach konkursu.
3. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby przedsięwzięć konkursowych niż
50 - rozstrzygnięcie może nastąpić w kolejnej edycji konkursu. Decyzję
w tej sprawie podejmuje Rada Programowa.
4. Od decyzji Jury w sprawie nagród nie przysługuje prawo odwołania.
5. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje na temat konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Centrum Doradztwa
Rolniczego www.cdr.gov.pl.
6. W każdej następnej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć laureaci z poprzednich edycji.
7. Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; tel. 0-22/ 729 66 34 do 38 wew.
116, 145; faks: 0-22/ 729 72 91; e-mail: a.woszczek@cdr.gov.pl
8. Zgłoszenia należy przesłać w 5 egzemplarzach na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
Konkurs „Sposób na Sukces”

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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Rada Programowa ogólnopolskiego konkursu
„Sposób na Sukces” w latach 2000-2010
∎Maria

Napiórkowska – Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

∎Bożenna

Łęcka-Mularczyk – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

∎Krzysztof

Karman – TVP S.A. Redakcja Audycji Rolnych

∎Barbara

Odrobińska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

∎Elżbieta

Wojciechowska-Lipka – AGROBROKER – Ubezpieczenia i Doradztwo

∎Maria
∎Jan

Czeley Redakcja – „Nowa Wieś Europejska”

Marcin Makowiecki – Redakcja „Nowe Życie Gospodarcze”

∎Mira

Dzięgielewska – Redakcja „Agro Serwis”

∎Wacław

Potocki – Redakcja „Bank i Rolnictwo”

∎Teresa

Gąsiorowska – Redakcja „Agro Serwis”

∎Liliana

Lehrer-Rychel – W.W.K. „VINI” Piekarnia

∎Lech

Bartold – Zakłady Spożywcze „Malwa”

∎Czesław
∎Jan

Nowak – Kancelaria Ekonomiczna Węgierska Górka

Zwoliński – Polskie Radio Program 1 - Redakcja Ekonomiczno-Rolna

∎Włodzimierz
∎Stanisław
∎Marcin

Ciszewski – Stowarzyszenie „AgroBiznesKlub”

∎Elżbieta
∎Izabella

Trzcińska – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Byszewska – Redakcja „GOSPODYNI”

∎Kazimierz
∎Roman

Porębski – Fundacja Fundusz Współpracy „Agro Info”

Sobiecki – Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”

∎Ryszard

Kondratiuk – Polska Izba Biznesu Żywnościowego, Stowarzyszenie „AgroBiznesKlub”

∎Małgorzata
∎Karolina
∎Marcin

Matczuk – Plantpress Sp. z o.o.dwutygodnik Farmer i portal farmer.pl 2

Dorywalska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wojciechowski – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

∎Dorota

Bernhardt-Kowalska – Redakcja “Za Miastem”

∎Janina

Blumka – Redakcja „Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika”

∎Hanna

Kosarczyn – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

∎Robert

Szewczyk – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

∎Wiesław

Nogal – Redakcja Tygodnika „Plon”

∎Jacek

Zakrzewski – Redakcja Tygodnika, Gospodyni

∎Sylwia

Bielska – Stowarzyszenie „AgroBiznesKlub”

∎Andrzej

Pietrusiak – Polska Izba Biznesu Żywnościowego

∎Katarzyna
∎Urszula
∎Monika
∎Jerzy

Pawlak – Redakcja „Agro Serwis”

Budzich-Szukała – Fundacja „Fundusz Współpracy”

Kalenik – Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA

Barański – Stowarzyszenie „AgroBiznesKlub”

∎Michał

Kwieciński – Redakcja „Rzeczpospolita”

∎Ireneusz
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Kuźniarski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szumski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Oleszczyński – Tygodnik „Poradnik Rolniczy”
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LAUREACI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I N D Y W I D U A L N A
NAGRODY I stOpNIA
1. Usługi strzecharskie
„COM-DACH” Import-Export
Marian Jamrozik

Usługi strzecharskie - krycie dachów
strzechą z trzciny wodnej.

Podlesie 187
42-235 Lelów
pow. częstochowski
woj. śląskie

2. Gabinet Kosmetyczny
„FOR YOU”
Katarzyna Łabęda

Budowa zakładu kosmetycznego o wysokim standardzie na bazie budynku
gospodarczego.

ul. Farna 22
64-030 Śmigiel
pow. kościański
woj. wielkopolskie

NAGRODA II stOpNIA
1. Zakład Usług Leśnych
„Drzewko”
Katarzyna Lubera
ul. Lipowa 6/6
11-420 Srokowo
pow. kętrzyński
woj. warmińsko-mazurskie

Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w lasach prywatnych.

NAGRODA III stOpNIA
1. Zakład Krawiecki
Renata Mażul
ul. Daszyńskiego 8
58-533 Mysłakowice
pow. jeleniogórski
woj. dolnośląskie

Projektowanie i szycie odzieży damskiej z lnu.

X LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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LAUREACI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
RODzINNA
NAGRODY I stOpNIA
1. Vibrobet
Zębala, Kudlańska spółka Jawna
Ryszard i Irena Zębala,
Katarzyna Kudlańska, Tomasz Zębala
Przemęczany 76
32-107 Radziemice
pow. proszowski
woj. małopolskie

Produkcja wyrobów betonowych takich jak kręgi, płytki chodnikowe,
obrzeża, kostka brukowa na potrzeby
modernizacji dróg

2. tradycyjna Wędzarnia
Warmiński Jarosław, Elżbieta i Anna Parol
Kaborno 45
11-030 Purda
pow. olsztyński
woj. warmińsko - mazurskie

Wędzenie ryb w tym pstrąga tęczowego i potokowego oraz karpia - z zachowaniem tradycji kulinarnych regionu

NAGRODY II stOpNIA
1. Browar Koreb
Marek Kaczorowski
Przywrócenie ponad 600-letniej tradycji produkcji „Piw Łaskich”

ul. Żeromskiego 72
98-100 Łask
pow. łaski
woj. łódzkie

2. Gospodarstwo rolne
„Ziołowa Dolina”
Krystyna i Bogdan Kozłowscy
Wilimowo 10 A
11-041 Olsztyn
pow. olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie

Rozbudowa pomieszczeń konferencyjnych oraz zaplecza kuchennego jako
bazy dla organizacji konferencji, szkoleń i imprez okolicznościowych

NAGRODA III stOpNIA
1. Firma Usługowa Dworek
„Róża poraja”
Bernarda i Zdzisław Serwatka
Budziejewo 1
62-290 Mieścisko
pow. wągrowiecki
woj. wielkopolskie
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Modernizacja stylowego dworku oraz
renowacja kompleksu parkowego, organizacja przyjęć okolicznościowych,
szkoleń, konferencji
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LAUREACI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
zESPOłOWA
NAGRODA I stOpNIA
1. Zrzeszenie producentów Owoców
i Warzyw „sAD-pOL” polubicze
V-ce Prezes Zarządu Stanisław Daniłoś
Polubicze Dworskie 34
21-580 Wisznice
pow. bialski
woj. lubelskie

Budowa przechowalni owoców i warzyw z kontrolowaną atmosferą

NAGRODA II stOpNIA
1. spółdzielnia Usług Rolniczych
w Radziłowie
Prezes Wiesław Mordasiewicz
ul. Karwowska 19 A
19-213 Radziłów
pow. grajewski
woj. podlaskie

Rozszerzenie zakresu działalności
Spółdzielni Usług Rolniczych poprzez
zakup sprzętu i uruchomienie nowych
punktów sprzedaży

I N I C J At Y W Y N A R z E C z R O z W O J U
SPOłECzN OśCI LOKALNYCh
NAGRODA I stOpNIA
1. stowarzyszenie Centrum
słowian i Wikingów
Wolin-Jómsborg-Vineta
Prezes Wojciech Celiński
ul. Graniczna 2
72-510 Wolin
pow. kamieński
woj. zachodniopomorskie

Działalność Centrum Słowian i Wikingów - promocja wczesnośredniowiecznych tradycji i kultury Wolina

NAGRODA II stOpNIA
1. Centrum Integracji społecznej
w Ostrzycach
Wójt Mieczysław Flisikowski
ul. Droga Kaszubska 98
3-311 Ostrzyce
pow. kartuski
woj. pomorskie

Uruchomienie Centrum Integracji Społecznej - reorientacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych

X LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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WYRÓŻNIENI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
WYRÓŻNIENIA
1. Bukowiańskie towarzystwo
Geotermalne sp. z o.o.
Prezes Zarządu Piotr Kuchta
34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Sportowa 22
pow. tatrzański
woj. małopolskie

2. przedsiębiorstwo produkcyjno
Handlowo Usługowe „Hortulus”
Iwona Bigońska
76-038 Dobrzyca 76
pow. koszaliński
woj. pomorskie

24

Budowa Basenów Termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej

Edukacja przyrodnicza prowadzona w
ogrodach tematycznych w Dobrzycy
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Usługi strzecharskie
„COM-DACh”
Import-Export
Marian Jamrozik
Podlesie 187
42-235 Lelów
powiat częstochowski
woj. śląskie
tel. 604 465 384,
64/ 559 65 41
tel./fax 34/ 325 80 63
biuro@com-dach.pl
www.com-dach.pl

Firma powstała w 1996 r. i jako jedna
z pierwszych zajęła się kryciem dachów
strzechą z trzciny wodnej. Firma oferuje
pokrycia dachów budynków mieszkalnych, skansenów, dworków, zabudowań
gospodarczych, obiektów reprezentacyjnych i innych obiektów zgodnie z życzeniem klienta. Trzcina jest materiałem ekologicznym od wieków stosowanym do pokrywania dachów. Dach wykonany z trzciny cechuje niebywała trwałość, która wynosi od 50 do 70 lat, dobre warunki termoizolacyjne, znakomite
właściwości akustyczne, tłumienie hałasów podczas ulewnych deszczów, jak
i hałasu ulicznego. Istnieje możliwość
plastycznego kształtowania dachu, co
pozwala uzyskać bajkowe efekty. Ponadto trzcinowy dach jest całkowicie
bezpieczny pod względem pożarowym.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:
ze środków programu SAPARD – zrealizowano budowę hali produkcyjnej.
W 2009 r. z PROW działanie 3.1. Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej, zakupiono ładowarkę teleskopową. Ze środków własnych wybudowano magazyny do przechowywania
trzciny o pow. 110 m2 .
W ostatnim półroczu zatrudnienie
wzrosło o 7 osób. Aktualnie firma zatrudnia 19 pracowników, w tym 12 członków rodziny. Firma skupuje trzcinę zebraną przez
okolicznych mieszkańców pozostających bez zatrudnienia.
Właściciel planuje zwiększenie zatrudnienia do 30 osób i poszerzenie działalności
o budowę domów z bali oraz wyrób brykietów z resztek trzciny.

Właściciel Marian Jamrozik zdobył
doświadczenie w Wielkiej Brytanii, gdzie
ukończył kurs krycia dachów trzciną
wodną, a po uzyskaniu dyplomu praktykował m.in. w Niemczech i Holandii. Po
powrocie do kraju złożył egzamin na
mistrza dekarstwa. Obecnie Marian
Jamrozik uczy wykonywania zawodu młodych pracowników, część z nich rozpoczęła własną działalność gospodarczą.
Aktualnie prace wykonywane są także
poza Polską, tj. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Szwecji, Danii.
X LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Gabinet Kosmetyczny
„FOR YOU”
Katarzyna Łabęda
64-030 Śmigiel,
ul. Farna 22
powiat kościański
województwo wielkopolskie
tel. 65/ 518 86 44
gabinetforyou@wp.pl

Gabinet świadczący usługi pielęgnacyjne na wysokim poziomie, został urządzony na bazie wyremontowanego budynku gospodarczego. Do niedawna
działalność była prowadzona w dwóch
bardzo skromnych pomieszczeniach. Od
stycznia 2008 roku firma działa w nowym wyremontowanym budynku. Jest
to nowoczesny lokal przystosowany na
potrzeby prowadzenia zakładu kosmetycznego, pod wynajem na usługi fryzjerskie i masaż manualny.

Zakup aparatów i urządzeń oraz remont i wyposażenie budynku zostały sfinansowane ze środków własnych oraz
z kredytu bankowego.

Właścicielka Pani Katarzyna Łabęda
stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach organizowanych przez firmy kosmetyczne i dermatologiczne. Współpracuje także z dyrekcją
liceum ogólnokształcącego w zakresie
utworzenia nowego profilu nauczania
w dziedzinie kosmetyki, a także promuje
przedsiębiorczość wśród młodzieży, prowadząc zajęcia w technikum rolniczym,
a także działając w ośrodku kultury.
Na początku prowadzonej działalności
zatrudniona była tylko właścicielka, obecnie
zatrudnione są 4 osoby i uczennica. W firmie znalazł zatrudnienia także mąż właścicielki. Otworzył on firmę oferującą masaż
manualny i zabiegi z zakresu endermologii.
Część nowo wyremontowanego pomieszczenia jest wynajmowana na usługi fryzjerskie, gdzie znajdują zatrudnienie 3 osoby.
W swoim zakładzie właścicielka zatrudnia
mieszkańców tamtejszej gminy.
26
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zakład Usług Leśnych
„Drzewko”
Katarzyna Lubera
ul. Lipowa 6/6
11-420 Srokowo
powiat kętrzyński
województwo warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 753 45 18,
696 441 540
zulddrzewko@tlen.pl

Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w lasach prywatnych oraz
usługi dostaw drewna opałowego i kominkowego dla gospodarstw domowych
na terenie powiatu kętrzyńskiego. Firma
powstała w 2000 roku jako firma świadcząca usługi z zakresu gospodarki leśnej
dla Nadleśnictwa Srokowo. Początkowo właścicielka firmy dysponowała jednym ciągnikiem i jednym pługiem rolniczym, a stan zatrudnienia wynosił wówczas 6 osób.

Firma finansowana jest ze środków
własnych, częściowo z kredytu obrotowego i inwestycyjnego, zaciągniętego na
zakup sprzętu.

Obecnie zatrudnienie wynosi 25 osób
na umowę o pracę oraz dwie firmy leśne
w charakterze podwykonawców. Firma
posiada bogate wyposażenie maszynowe.
Działalność Zakładu Usług Leśnych
to również usługi z zakresu hodowli
i ochrony lasu, zalesianie, ochrona
przeciwpożarowa – usługi kompleksowej
gospodarki leśnej. Łączna powierzchnia
gruntów leśnych, na których firma
świadczy usługi wynosi prawie 3 tys.
hektarów.
Zakład Usług Leśnych współpracuje
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Stowarzyszeniem Leśnictwa
i Drzewnictwa w Olsztynie oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Planowane jest
podjęcie współpracy z Lokalną Grupą
Działania, funkcjonującą w ramach programu Leader.
X LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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zakład Krawiecki
Renata Mażul
ul. Daszyńskiego 8,
58-533 Mysłakowice
powiat jeleniogórski
województwo dolnośląskie
tel. 75/ 713 17 77,
512 152 536
renatamazul@o2.pl
www.republika.pl/linton/len

Firma zajmuje sie projektowaniem
i szyciem odzieży damskiej z lnu „Kolekcja odzieży – miękki len”
Właścicielka pani Renata Mażul urodziła się w polskiej rodzinie na Litwie,
przybyła do Polski w 2000 roku w ramach ostatniej repatriacji z Litwy.
Pracę zaczęła na drugi dzień po przyjeździe, a dwa lata później uruchomiła Zakład Krawiecki. Zdecydowała się na
otwarcie pracowni krawieckiej, gdyż taki
zawód wykonywała na Litwie, a o wyborze lnu jako surowca zadecydowało jego
naturalne pochodzenie i przekonanie, że
to surowiec pozostający zawsze w modzie. Na decyzję użycia tego surowca
wpłynęła bliskość producenta lnu Zakładów Lniarskich „Orzeł” S. A. Ponadto Dolny Śląsk, a szczególnie rejony
Podgórza Sudeckiego, mają bardzo bogate tradycje uprawy lnu.

skiego. W Mysłakowicach w czasach
historycznych osiedliła się grupa około
440 mieszkańców Austrii w związku
z buntem i prześladowaniami Tyrolczyków w ich ojczystym kraju. Pozostały po
tym fakcie tzw. domy tyrolskie.
Całość przedsięwzięcia finansowana
jest ze środków własnych.

Wszystkie ubrania jakie można nabyć
w sklepie to autorskie kreacje właścicielki. Poprawki wykonywane są na miejscu, na życzenie klienta. Pracownia Pani
Renaty nastawiona jest głównie na produkcję dla odbiorców z Niemiec.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia zatrudnienie znalazło w firmie 5 osób –
mieszkanek miejscowości, gdzie stopa
bezrobocia wynosi 16 %. Ponadto Pani
Renata Mażul zaangażowana jest w odrestaurowanie obiektu związanego
z historią Mysłakowic tzw. domu tyrol28
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Vibrobet
zebala, Kudlańska S. J.
Przemęczany 76
32-107 Radziemice
powiat proszowski
województwo małopolskie
tel. 12/ 385 63 20,
fax 12/ 385 64 50
biuro@vibrobet.pl

Produkcja wyrobów betonowych takich jak kręgi, płytki chodnikowe, koryta
ściekowe, obrzeża betonowe, kostka
brukowa na potrzeby modernizacji dróg.
Produkty przeznaczone są na rynek lokalny. Wyroby przedsiębiorstwa sprzedawane są głownie na terenie Małopolski, Śląska, Podkarpacia oraz województwa świętokrzyskiego. Odbiorcami są
przedsiębiorstwa wykonujące roboty kanalizacyjne, inżynieryjne oraz drogowe.
Przedsiębiorstwo korzystało ze środków w ramach programu SAPARD,
PHARE, oraz środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 -2013.
Vibrobet cyklicznie promuje przedsiębiorczość lokalną, partycypując w kosztach imprez okolicznościowych, organizowanych przez miejscowe urzędy gmin,
takie jak: dożynki, dni produktów regionalnych. Ponadto firma wspiera finansowo miejscowe orkiestry dęte i kluby
sportowe.
Firma ma charakter rodzinny. Vibrobet
zatrudnia osoby z terenu gminy Radziemice, gdzie rynek pracy jest bardzo ubogi,
a stopa bezrobocia wysoka. Większość
pracowników spółki to mieszkańcy gminy
Radziemice. Stan zatrudnienia wynosi 21
osób. Przedsiębiorstwo inwestuje w indywidualny rozwój pracowników finansując
różnego rodzaju kursy i szkolenia na rzecz
poprawy jakości i bezpieczeństwa produkcji.
X LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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tradycyjna Wędzarnia
Warmińska
Jarosław Parol
Kaborno 45
11-030 Purda
powiat olsztyński
województwo warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 512 47 60, 604 886 534
www.tradycyjnawedzarniawarminska.pl

Prowadzone gospodarstwo rolno-rybackie nie pozwalało na utrzymanie rodziny, mała produkcja i niskie ceny
zmotywowały Państwo Parol do działania.
Wędzenie było tym co i tak robili dla własnych potrzeb, postanowili więc rozpocząć
produkcję w ww. zakresie na rynek lokalny. Początkowo w zakładzie pracowała
jedna osoba, potem zaangażowała się
cała rodzina.
Tradycyjna Wędzarnia Warmińska jest
członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Warmia,
Mazury, Powiśle. Zlokalizowana jest 15
km od Olsztyna, w malowniczej miejscowości Kaborno. Na terenie gospodarstwa rybackiego hodowany jest: pstrąg
tęczowy, pstrąg potokowy, karp i jesiotr.
Ryby są wędzone w piecu wykonanym
z czerwonej cegły, związanej glinką szamotową. Sekretem niepowtarzalnego
smaku ryb jest sposób ich przygotowania. Każda ryba po wypatroszeniu jest
ręcznie nacierana solą, przechowywana
przez 10 do 24 godzin w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Następnie jest płukana i starą warmińską metodą zawieszana na haczykach, dzięki czemu zachowuje w czasie wędzenia swój pierwotny
kształt .

żone. Kultywowanie tradycji kulinarnej
regionu pozwala na edukowanie i tworzenie tożsamości lokalnej społeczności
przy wykorzystaniu naturalnej żywności.
W najbliższym czasie firma zamierza
poszerzyć asortyment o marynaty i konserwy rybne, a od 2012 roku planowane
jest uruchomienie drugiego modułu wędzarniczego, który pozwoli na podwojenie mocy produkcyjnych zakładu.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane
ze środków własnych gospodarstwa.

Na rynku lokalnym jest to jedyny producent ryb wędzonych metodą tradycyjną kultywującą tradycję kulinarną
regionu. Na rynku są obecne produkty
dużych przetwórni oraz dwóch małych
producentów, oferujących produkty zbli30

X LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

I NAGRODA II StOPNIA - RODzINNA

Browar Koreb
Marek Kaczorowski
ul. Żeromskiego 72,
98-100 Łask
powiat łaski
województwo łódzkie
tel. 0-43 / 675 21 82,
516 129 716
koreb@vp.pl
www.koreb.vp.pl

Browar Koreb kontynuuje tradycje
rodzinne i lokalne sięgające najdawniejszych czasów. Źródła historyczne wskazują, ze w mieście Łask warzono piwo
„od zawsze”, a pierwsze zapisy na ten
temat pojawiają się w pierwszych dokumentach historycznych z regionu.
Istnieje ciągłość historyczna tradycji
ważenia piwa na tym obszarze od roku
1424 do czasu wybuchu drugiej wojny
światowej. W roku 1500 cech piwowarów
liczył 41 członków. Piwo łaskie pijano na
dworach królewskich dynastii Jagiellonów.
Te tradycje kultywują bracia Kaczorowscy,
produkując do dziś piwo według tradycyjnych receptur. Z pasją, pieczołowicie odtwarzają znane historycznie i lubiane gatunki piw łaskich, takie jak: piwo żywe nie
filtrowane, piwo miodowe, herbowe, łaskie czy mocne. Wszystkie piwa z Browaru Koreb są warzone z produktów naturalnych według najlepszych zasad sztuki
piwowarskiej zostały wpisane na Listę
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ropejski. W celu zwiększenia sprzedaży
niezbędne są dalsze inwestycje, aktualnie firma zatrudnia siedem osób. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia związane z rozbudową zakładu w celu poszerzenia rynków zbytu i podjęciem działalności eksportowej.
Browar współpracuje z lokalnymi producentami jęczmienia, Rejonowym Urzędem Pracy w Łasku oraz z Lokalną Grupą
Działania Dolina Rzeki Grabii.
Źródłem finansowania firmy są środki
własne oraz pomoc publiczna w zorganizowaniu miejsc pracy.

Dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod produkcji charakteryzującym się wydłużonym okresem produkcji, z zachowaniem niezbędnych etapów produkcyjnych piwa uzyskują znakomity, niepowtarzalny bukiet smakowo-zapachowy.
Ze względu na wielkość produkcji Browar
Koreb zaliczany jest do grupy małych
browarów. Około 50% produkcji przeznaczona jest na rynek regionalny Polski
centralnej, około 1% trafia na rynek euX LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Gospodarstwo rolne
„ziołowa Dolina”
Krystyna i Bogdan Kozłowscy
Wilimowo 10a,
11-041 Olsztyn 15
powiat olsztyński
województwo warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 527 21 22
fax 89/ 523 94 08
www.dolina.hg.pl
ziolowadolina@wp.pl

Gospodarstwo położone jest około 2
km od granic Olsztyna w bezpośrednim
sąsiedztwie lasu, nad rzeka Łyną. Państwo Kozłowscy oferują zieloną szkołę
z możliwością obejrzenia wielu zwierząt
domowych i programem edukacyjnym
dostosowanym do wieku uczestników.
W ofercie gospodarstwa są także
spływy kajakowe, pobyty wędkarskie,
wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerowego. Domowe posiłki saprzygotowywane ze składników i ziół wyhodowanych w gospodarstwie. Na terenie
jest pole namiotowe, a także możliwość zapoznania się z ciekawą kolekcją
militariów. Zapraszamy na przejażdżki
odrestaurowanymi pojazdami militarnymi.
Dzięki modernizacji obiektu przystosowano część piwniczną pomieszczeń
do powiększenia sal konferencyjnych o
160 m2. Zmodernizowano także zaplecze kuchenne. Po przeprowadzeniu inwestycji zatrudnienie zwiększono o 2
osoby. Gospodarstwo może przyjąć do
50 gości jednocześnie, np. podczas
konferencji. Ziołowa Dolina – jest w
trakcie procedury uzyskania uprawnień
do sprzedaży produkowanych przez siebie ziół leczniczych, w tym do sprzedaży
wysyłkowej.

32
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Firma Usługowa Dworek
„Róża Poraja”
Bernarda Serwatka
Budziejewo 1
62-290 Mieścisko,
powiat wągrowiecki
województwo wielkopolskie
tel. 0-61/ 427 82 96;
biuro@dworekbudziejewo.pl
www.dworekbudziejewo.pl

Majątek Budziejewo należał do rodu Porajów. Dwór zbudowany został w 1856 r.
w stylu klasycystycznym. Po drugiej wojnie
światowej dwór został podzielony na
mieszkania, a w latach 80-tych XX w. usytuowano tam przedszkole. Obecni właściciele zakupili Dworek w Budziejewie
w 2007 roku z zamiarem realizowania
własnych marzeń i chęcią organizowania
we dworze zielonych szkół i kolonii. Jednakże wielkość środków finansowych jakich
wymagał gruntowny remont, zmieniła decyzję o przeznaczenia obiektu.

nie parku, koncerty w nowo wybudowanej
muszli koncertowej. Odbiorcami usług są
klienci zamieszkali w odległości do 60-70
km od obiektu.
Obiekt zlokalizowany jest w pobliżu
Szlaku Cysterskiego i Szlaku Piastowskiego.
Planowane jest rozszerzenie działalności i uruchomienie restauracji, w której organizowane będą rodzinne obiady.
Inwestycję wykonano ze środków własnych, i w 50 % z kredytów bankowych.

Dokonano generalnego remontu
dworku, który oprócz dobrze zachowanego frontu w środku był kompletnie zdewastowany. Wymieniono m.in. dach, zaadoptowano poddasze, odrestaurowano
ściany wewnętrzne i sufity, wykonano posadzki, wyposażono salę multimedialną,
balową i bankietową. Dokonano także uporządkowania XIX w. parku wokół obiektu o
pow. 1 ha. Pogłębiono i oczyszczono staw,
posadzono drzewa i krzewy, zbudowano
nowe elementy – muszlę koncertową,
strumyk, wodospad, plac zabaw dla dzieci.
W Róży Poraja organizowane są przyjęcia okolicznościowe, takie jak: wesela,
komunie, szkolenia, konferencje, firmowe
spotkania integracyjne i wigilie zakładowe.
Goście są zapoznawani z historią dworku.
Atrakcje organizowane dla dzieci to: przejażdżka na kucyku, jazda bryczką konną
wśród pól i pobliskich lasów, pływanie
łódką po stawie zlokalizowanym na tereX LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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„SAD-POL” zrzeszenie
Producentów Owoców
i Warzyw Polubicze
Polubicze Dworskie 34
21-580 Wisznice
powiat bialski
województwo lubelskie
tel. /fax. 83/ 378 23 96
sad.pol.box@interia.pl

Zrzeszenie stanowi 48 samodzielnych gospodarstw rolnych - producentów warzyw i owoców. Grupa zajmuje
się produkcją warzyw i owoców, wspólnym przechowywaniem i przygotowywaniem do sprzedaży. Powierzchnia upraw
wynosi 658,5 ha, w tym 545,5 ha owoców, sadów jabłoniowych jest najwięcej
323,5 ha. W sezonie 2008/2009 wspólnie sprzedano ponad 7 tys. ton jabłek
z tego 95 % wyeksportowano na wschód.
Grupa produkuje jabłka gruszki, wiśnie, porzeczkę, aronię oraz pomidory
i paprykę gruntową, kapustę pekińską
i głowiastą. Budynek wybudowanej przechowalni z kontrolowaną atmosferą
o pojemności 4500 ton owoców lub warzyw jest połączony z istniejącymi obiektami. W przechowalni znajdują się 24
komory chłodnicze podzielone na trzy
kompleksy: dwa przeznaczone na owoce
i jeden na warzywa.
Zrzeszenie powstało w 1996 r. z inicjatywy kilku rolników z miejscowości
Polubicze. Na miejsce prowadzenia działalności grupa producencka wybrała
bazę po upadłej Spółdzielni Ogrodniczej.
Wydzierżawiono działkę o powierzchni
18000 m2 wraz z istniejącą tam infrastrukturą: budynkami magazynowymi, wiatą i wagą samochodową.
W 1998 r. rolnicy wspólnie zakupili na
własność te obiekty od właściciela –
Gminy Wisznice. W następnych latach
dokonano sukcesywnych remontów w
posiadanych budynkach. Lata 199634

2003 zrzeszeni rolnicy nazywają pierwszym okresem rozwoju wspólnej inicjatywy. Podczas tego okresu przekonali
się oni do słuszności podjętej decyzji
i wypracowali solidne podstawy do dalszego wspólnego działania. W 2003 r.
zarejestrowano Zrzeszenie w Krajowym
Rejestrze Sądowym, w następnym roku
zostało ono wpisane do rejestru grup
producenckich wstępnie uznanych przez
Wojewodę Lubelskiego. Wspólnie wybudowano nowe obiekty pełniące funkcję
sortowni i pakowni oraz pierwsze trzy
komory chłodnicze po 120t z kontrolowaną atmosferą. W 2009 r. grupa została uznana przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Sukces grupy
i jej trwałość wynika ze wspólnej i zgodnej współpracy pomiędzy członkami
zrzeszenia, gdzie każdy producent ma
takie samo prawo głosu niezależnie od
wielkości produkcji.
W kolejnym etapie rozwoju Zrzeszenia głównym celem będzie poprawienie
jakości produktów poprzez polepszenie
ich walorów i podniesienie technologii
produkcji. Planowane jest zwiększenie
produkcji jabłka deserowego kosztem
przemysłowego i co za tym idzie dostosowanie technologii produkcji do światowych standardów bezpieczeństwa
żywności.
Przedsięwzięcie zrealizowano w 70 %
z funduszy UE oraz środków budżetowych
oraz za pomocą kredytu pomostowego
Banku Spółdzielczego w Wisznicach.
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Spółdzielnia
Usług Rolniczych
w Radziłowie
ul. Karwowska 19a
19-213 Radziłów
powiat grajewski
województwo podlaskie
tel. 86/ 273 60 68,
fax 86/ 273 60 68

Spółdzielnia Usług Rolniczych w Radziłowie działa od 1974 r. Jest jednym z
największych pracodawców w powiecie
typowo rolniczym. Obecnie w ofercie
Spółdzielni znajdują się środki produkcji
rolniczej, materiały budowlane, węgiel,
dystrybucja paliwa. Spółdzielnia oferuje
usługi z zakresu rolnictwa: orkę, usługi
kombajnem, usługi koparką. Świadczone
usługi, działalność handlowa z dowozem
towaru do klienta wymagały zakupienia
nowego sprzętu: dwóch ciągników MTZ
o mocy 82 kM, dwóch przyczep ciężarowych, a także zamontowała stacji autogazu w Radziłowie oraz nowoczesnego
dystrybutora paliwa. Usługi rolnicze
świadczone są na terenie gminy Radziłów, powiatu grajewskiego oraz powiatów ościennych. Spółdzielnia posiada
także dwa punkty sprzedaży w miejscowości Nowa Kubra i Jedwabne w powiecie łomżyńskim. Spółdzielnia jako jedyna
w powiecie grajewskim zajmuje się wykonywaniem usług rolniczych o charakterze polowym nieprzerwanie od 35 lat,
są to usługi jak m.in. orka, podorywka,
kombajnowanie, usługi DT.

W realizacji przedsięwzięcia wykorzystano środki własne i kredyt bankowy.

Spółdzielnia zatrudnia 21 pracowników. Zatrudnienie znajdują osoby z okolicznych miejscowości, przede wszystkim
osoby pochodzące ze wsi. Zadowalającym
jest fakt, iż w dobie kryzysu nie odnotowano tendencji spadkowej w zatrudnieniu. Pracownicy uczestniczą w wielu
szkoleniach bezpośrednio związanych z
wykonywaną pracą.
X LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Stowarzyszenie Centrum
Słowian i Wikingów
Wolin-Jomsborg-Vineta
ul. Graniczna 2
72-510 Wolin
powiat kamieński
województwo zachodniopomorskie
tel./ fax 91/ 326 07 41,
0693 391 543
www.jomsborg-vineta.com

Działalność Centrum Słowian i Wikingów – promocja wczesnośredniowiecznych tradycji i kultury Wolina.
Działalność Stowarzyszenia Centrum
Słowian i Wikingów Jómsmorg Vineta
utworzonego w 2005 roku koncentruje
się wokół rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej zabudowy Wolina oraz prób
przybliżenia w niekonwencjonalny sposób tradycji i kultury regionu.
Wolin jest małym miasteczkiem,
zbytnio oddalonym od morza, a do zaoferowania zwiedzającym ma jedynie bogatą historię Stowarzyszenie Centrum
Słowian i Wikingów chcąc zwiększyć zainteresowanie turystów przystąpiło do
stworzenia Centrum Słowian i Wikingów.
To nie muzeum lecz miejsce, gdzie w
sposób aktywny można zwiedzać skansen, uczestniczyć w lekcjach żywej historii, rejsie repliką łodzi słowiańskiej.
Osadę można zwiedzać zarówno indywidualnie, jak i z przewodnikiem, który zapoznaje z wczesnośredniowieczną historią Wolina – bogatego, wielokulturowego i ogromnego, jak na tamte czasy
miasta. Opowiada o kulturze i wierzeniach Słowian i wikingów, przybliża wiedzę o wielkich ważnych wydarzeniach
oraz zwykłym codziennym życiu mieszkańców Pomorza. Przewodnik opowiada
także o ponad stuletniej historii wykopalisk archeologicznych, prowadzonych
na terenie Wolina oraz wynikach tych
badań.
36

Wychodząc naprzeciw potrzebom turystów w jednej z rekonstrukcji dawnych
chat zrobiony został sklep z pamiątkami,
pocztówkami i publikacjami związanymi
z okresem wczesnego średniowiecza.
Organizowane są imprezy cykliczne,
takie jak Festiwal Słowian i Wikingów,
w którym bierze udział ponad 1500
uczestników z ponad 20 krajów i ok. 30
tys. widzów. Ponadto organizowane są
Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów
Ludów Morza Bałtyckiego, Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej oraz „Beltan
–Święto Ognia” – impreza historyczna
oraz „Żyć jak 100 lat temu” – projekt zimowego życia w skansenie. Odbiorcami
oferowanych atrakcji są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, rodziny z
dziećmi. Ze względu na organizowane tu
konferencje i imprezy integracyjne skansen odwiedzają także pracownicy firm i
dyplomaci.
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Centrum Integracji
Społecznej
w Ostrzycach
ul. Droga Kaszubska 9
83-311 Ostrzyce
powiat kartuski
województwo pomorskie
tel. 58/ 684 11 21
fax 58/ 684 11 44

Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach funkcjonuje od 2006 r. i obejmuje swoim działaniem gminy Somonino,
Kartuzy, Sierakowice, Stężyca. Znaczna
część mieszkańców tych gmin korzysta
z pomocy gminnych ośrodków pomocy
społecznej, a około 14% mieszkańców
żyje na granicy minimum egzystencjalnego. Występująca bieda przejawia się
na wiele sposobów; najsilniejszym czynnikiem wywołującym to zjawisko jest długotrwałe bezrobocie. Najistotniejszą zaś
formą walki z taką sytuacją jest zapewnienie osobom bezrobotnym pracy, a nie
wyłącznie świadczeń socjalnych. Mając
to na uwadze, Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło realizację zajęć reintegracji zawodowej i społecznej.
Projekt pod nazwą „Polubić pracę, czyli
CIS - na aktywność” to nowy model wsparcia osób bezrobotnych wykluczonych społecznie, polegający na motywowaniu do aktywnego życia zawodowego i społecznego.
Edukacja zawodowa odbywała się w ramach trzech pracowni: remontowo-budowlanej (nauka podstawowych urządzeń,
drobne naprawy i remonty pomieszczeń),
opiekuńczo-pielęgnacyjnej (nabywanie umiejętności w zakresie opieki osób starszych
i niepełnosprawnych) oraz krawieckiej (obsługa maszyny krawieckiej, podstawy
kroju, drobne przeróbki, podstawowe techniki krawieckie). W ramach działalności
pracowni remontowo-budowlanej i nabycia
przez jej pracowników stosownych umiejętności zaplanowano, że uczestnicy sami
wyremontują nie użytkowane dotąd po-

mieszczenia budynku CIS. W jednym z wyremontowanych pomieszczeń powstała
pracownia komputerowa dla uczestników
projektu. Ponadto uczestnicy projektu
przeszli szereg warsztatów terapeutycznych, motywacyjnych i edukacyjnych. Reintegracja zawodowa jest prowadzona przez
trzy dni w tygodniu. Uczestnicy zostali zakwalifikowani do trzech grup w zależności
od ich możliwości, uzdolnień i zainteresowań. W jeden dzień w tygodniu uczestnicy projektu biorą udział w cyklu kursów:
ABC przedsiębiorczości, podstawy obsługi komputera, kurs profesjonalnego
utrzymywania czystości, instruktaż handlu detalicznego, instruktaż kształtowania swojego wizerunku.
Projekt „Polubić pracę, czyli CIS - na
aktywność” jest finansowany z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej”. Kwota
dofinansowania 306 377,40 zł stanowi
100 % wartości projektu. Partnerami są
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej ww.
czterech gmin.
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I WYRÓŻNIENIE

Bukowiańskie towarzystwo
Geotermalne Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Piotr Kuchta
34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Sportowa 22
powiat tatrzański
województwo małopolskie
tel. 18/ 202 00 70
fax 18/ 202 00 73
biuro@termabukowina.pl
www.termabukowina.pl

Termy Bukowina Tatrzańska są największym kompleksem wodnym w Polsce
i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Ośrodek korzysta z wody termalnej
nawierconej w otworze usytuowanym
w Bukowinie Tatrzańskiej, w odległości
około 6 km od brzegu Tatr. Ze względu na
specyficzną mineralizację, unikalny skład
mikroelementów i pierwiastków, niski
charakter zasadowy oraz leczniczą twardość jest doskonałym środkiem leczniczym. Ośrodek pełni funkcje rekreacyjną,
uzdrowiskową i rehabilitacyjną. W skład
kompleksu rekreacyjnego wchodzi dwanaście basenów z wodą termalną, wyposażonych w bicze wodne, zjeżdżalnie, pływalnie dla najmłodszych. Oferta obejmuje
dostęp do ośmiu saun w tym rzymskiej,
fińskiej, góralskiej, na podczerwień oraz
zabiegi masażu klasycznego, wyszczuplającego, aromaterapeutycznego oraz
ofertę fitness, a także restaurację z daniami kuchni regionalnej.
Właścicielami spółki Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne jest 52 udziałowców – mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej, właścicieli punktów gastronomicznych, pokoi na wynajem. Zakup
udziałów miał charakter długoterminowej
inwestycji kapitałowej, a zyski z dywidendy
będą dodatkowym źródłem dochodu
udziałowców. Bardzo ważnym czynnikiem
decydującym o wykupieniu udziałów
w spółce była chęć poprawienia atrakcyjności turystycznej Bukowiny Tatrzańskiej.
38

Inwestycja została sfinansowana ze
środków właścicieli spółki (30 %) współfinansowana przez Konsorcjum Polskiej
Spółdzielczości S. A . i Zrzeszonych Banków Spółdzielczych.
W najbliższych latach rozpocznie działalność budowany obecnie hotel, zostanie
uruchomiona strefa SPA oraz rozbudowana strefa rehabilitacyjna. W wyniku
tej inwestycji powstanie najnowocześniejszy kompleks tego typu w Polsce.
Termy Bukowina Tatrzańska łącznie z firmami współpracującymi dają stałe zatrudnienie około 120 pracownikom. W najbliższych latach powstanie co najmniej sto
nowych miejsc pracy. Dzięki powstaniu
obiektu znacznie poprawiła się atrakcyjność turystyczna całej miejscowości, co
zaowocowało znacznym zwiększeniem ruchu turystycznego w Bukowinie Tatrzańskiej. Sytuacja ta ma bezpośrednie pozytywne przełożenie na dochód mieszkańców.
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Przedsiębiorstwo
Produkcyjno handlowo
Usługowe „hortulus”
Iwona Bigońska
76-038 Dobrzyca 76 k. Koszalina
gmina Będzino
powiat koszaliński
województwo zachodniopomorskie
tel. 94/ 318 13 18, 318 10 68
fax 94/ 347 51 02
biuro@hortulus.com.pl

Hortulus obejmuje Szkółkę Roślin
Ozdobnych o powierzchni 70 ha oraz
Centrum Ogrodnicze z rozległymi placami handlowymi i marketem „Ogród
i Galeria”, a także ogrody tematyczne
i Caffe-bar „Barwinek”.
Dwadzieścia pięć ogrodów tematycznych można podzielić na podporządkowane określonemu stylowi jak na przykład
japoński, podporządkowane środowisku –
ogród skalny albo ogrody zmysłów – biały,
niebiesko-żółty, purpurowy.
Ponadto
można m.in. obejrzeć aranżacje tematyczne takie jak: ogród leśny, ogród
wodny Gaudiego (z ciekawymi formami
architektury ogrodowej). Ogrody tematyczne zostały zaprojektowane przez
właścicieli firmy i są one sukcesywnie
tworzone od 18 lat i corocznie wzbogacane o nowe rośliny, tworzące ciekawe
połączenia barw i zapachów. Ogrody wymagają ciągłej uwagi oraz konsekwencji
działań i pielęgnacji, tak aby utrzymać zaplanowaną formę kompozycji ogrodowej.

Obiekt odwiedzają uczniowie i studenci
z woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, Lublina i Olsztyna, prowadzone
są także praktyki zawodowe dla
uczniów. Wydano publikację „Hortulus –
sekrety ogrodów”, funkcjonuje także
strona internetowa gdzie udzielane są
porady w zakresie aranżacji ogrodów
i uprawy roślin.
Hortulus jest jednym z największych
pracodawców na terenie gminy Będzino.

Ideą tworzenia ogrodów jest ukazanie układu roślin w kompozycjach oraz
zaprezentowanie ich zastosowania w
ogrodach różnego rodzaju. Z roku na
rok wzrasta liczba osób zwiedzających
ogrody. Właścicielka ogrodów traktuje
edukację przyrodniczo – ekologiczną
dzieci i młodzieży jako swoją życiową
misję i powołanie. Jest absolwentką
Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu.
X LAt KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Nagrody

Laureaci

Laureaci
i Goście
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I. Prywatny Dom Opieki
„Zacisze” sp. z o. o.
Jadwiga Jędrzejewska
Łazanowska Wola II nr 13
97-160 Rokiciny
woj. łódzkie
tel./faks 0-44/ 719 50 34

Prowadzenie Prywatnego Domu Opieki
„Zacisze”.

II. Pałac Wężyków w Paszkówce
Zespół Hotelowo-Parkowy
Jan Oleksy
34-113 Paszkówka 37
woj. małopolskie
tel. 0-33/ 872 38 00
faks 0-33/ 879 32 61

Prowadzenie ośrodka hotelowo –
szkoleniowo – rekreacyjnego.

III. Gmina Lewin Kłodzki
Projekt „Lewińska Kaskada”
ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Kłodzki
woj. dolnośląskie
tel. 0-74/ 869 84 28
faks 0-74/ 869 82 73

Realizacja polityki rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i
edukacyjnego służącego społeczności
lokalnej.

IV. Zakład Przetwórstwa Mięsa
„Olewnik-Bis”
Anna Olewnik- Mikołajewska
Świerczynek 10a,
09-210 Drobin
woj. mazowieckie
tel. 024/26 74 600
faks 024/26 01 220

V. Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy Towarzystwie
Rozwoju Gminy Płużnica
Mirosława Tomasik
Płużnica
87-214 Płużnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel./faks 0-56/ 687 39 09
e-mail: trgp@trgp.org.pl

Przetwórstwo mięsa i produkcja wyrobów wędliniarskich.

Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu wielofunkcyjny
rozwój gminy Płużnica.
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VI. „Serwis Rowerowy
- Rowery”
Andrzej Filip
Marynin 74 A
21-030 Motycz
woj. lubelskie
tel. 0-81/ 503 15 13

Sprzedaż rowerów i części zamiennych, wykonywanie napraw i przeglądów wszystkich typów rowerów. Organizacja rajdów rowerowych.

VII. Zakłady Spożywcze „MALWA”
Lech Bartold
Blichowo 61B
09-452 Blichowo
woj. mazowieckie
tel. 0-24/ 265 13 93
faks 0-24/ 268 25 26

Produkcja makaronów i ciastek.

VIII. Agencja Promocji i Rozwoju
w Przytocznej
ul. Główna 42/1
66-340 Przytoczna
woj. lubuskie
tel./faks 0-95/ 741 18 58

Działalność promocyjno-szkoleniowa.

IX. „SUN-SAD” sp. z o.o.
Zbigniew Przybyszewski
Nowe Grobice 4 A
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
tel. 0-48/ 661 50 84
faks 0-48/ 661 43 18

Sortowanie, pakowanie i dystrybucja
owoców i warzyw.

X. Kujawska Fabryka Maszyn
Rolniczych „Krukowiak”
Janusz Borkowski
Redecz Krukowy 8
87-880 Brześć Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-54/ 252 10 27

44

Produkcja opryskiwaczy oraz maszyn
dla rolnictwa i sadownictwa.
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XI. Zakład Ceramiki Szlachetnej
Janusz i Teresa Gnidzińscy
ul. Kaflarska 4
34-360 Milówka
woj. śląskie
tel. 0-33/ 863 70 07
e-mail: kafla@kafla.ig.pl

Produkcja kafli piecowych oraz wyrobów ceramiki szlachetnej.

XII. Zakład Drzewny „KUBAJAK”
sp. z o.o.
Leszek Kubajak

Produkcja wyrobów drewnianych.

43-470 Istebna 1310
woj. śląskie
tel. 0-33/ 857 72 10 do 11

XIII. Usługowy Zakład Kowalski
Sianożęty
Ludwik Molcan
ul. Molechowska 12
78-111 Ustronie Morskie
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 0-94/ 351 56 26
e-mail: biuro@molcan.com.pl

Kowalstwo artystyczne.

XIV. Zakład Pracy Chronionej
„MADEX”
Marek i Grażyna Borkowscy,
Jarosław i Violetta Majorkowscy s. c. Produkcja przędzy i sznurka lnianokonopnego.
Kościeleczki 10
82-200 Malbork
woj. pomorskie
tel./faks 0-55/ 272 20 28
e-mail: biuro@madex.malbork.pl

XV. Przedsiębiorstwo Drogowe
„BAZALT”
Zbigniew Hrynkiewicz
ul. Jagiełły 47a
82-400 Sztum
woj. pomorskie
tel. 0-55/ 277 38 36, 0-55/ 277 15 73

Budowa i utrzymanie dróg, mostów,
placów i ulic.
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XVI. Gmina Chmielnik
„Chmielnik Zdrój” S.A.
Projekt „SAMI SOBIE”
36-016 Chmielnik 50
woj. podkarpackie
tel. 0-17/ 229 66 06
faks 0-17/ 229 66 00

Produkcja wody mineralnej, skup, zbyt
i przetwórstwo produktów rolnych,
rozbudowa infrastruktury społecznej.

XVII. Prywatny Ośrodek
Wypoczynkowo–Sportowy
„Bania”
Janina i Józef Dziubasik

ul. Środkowa 181
34-405 Białka Tatrzańska
woj. małopolskie
tel. 0-18/ 265 41 63
faks 0-18/ 265 44 23
e-mail: bania@bania.com.pl

Usługi noclegowe, gastronomiczne,
rekreacyjne.

XVIII. Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik”
Anna i Janusz Kasztelewicz
33-331 Stróże 235
woj. małopolskie
tel. 0-18/ 445 18 82, 445 18 00
faks 0-18/ 445 18 72

Pszczelarstwo.

XIX. „Korab” s c. Przedsiębiorstwo Prywatne
E.M.P.J.W. Łasińscy
ul. Królowej Jadwigi 1
28-811 Wyśmierzyce
woj. mazowieckie
tel. 0-48/ 615 73 01
faks 0-48 / 615 73 03

Produkcja pieczywa z odroczonym terminem wypieku.

XX. Stowarzyszenie na Rzecz
Ekorozwoju Wsi „NASZE
DZIECI”
Ursynów 38a
26-903 Głowaczów
woj. mazowieckie
tel. 0-48/ 623 01 85
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Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej.
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I. „DARY NATURY”
Mirosław Angielczyk
Koryciny 71
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie
tel. 0-85/ 656 90 21
e-mail: biuro@darynatury.pl

Przetwórstwo i konfekcjonowanie ziół
i owoców leśnych.

II. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe „ŁOZA”
Mirosław Moczydłowski
ul. Kruczkowskiego 7
Kleosin
16-001 Białystok
woj. podlaskie
tel. 0-85/ 868 12 30

Produkcja wyrobów z wikliny.

III. Firma Produkcyjno-Handlowa
„HART-ROL”
Jerzy Żelichowski
Węgierce 5
77-416 Tarnówka
woj. wielkopolskie
tel. 0-67/ 266 42 21
e-mail: marketing@hartrol.pl

Produkcja i dystrybucja opakowań
foliowych.

IV. Zakład Wikliniarski „VIC-ALAM”
Leonard Skrętny
ul. Kwiatowa 16
62-100 Wągrowiec
woj. wielkopolskie
tel. 0-67/ 262 47 49

Uprawa i przetwórstwo wikliny, produkcja koszy wiklinowych.

V. „NAWROT” sp. z o. o.
Ireneusz Nawrot
Nowe Tłoki 68A
64-200 Wolsztyn
woj. wielkopolskie
tel. 0-68 /347 05 29 lub 50
faks 0-68 / 347 00 57

Handel, skup i sprzedaż grzybów uprawowych, runa leśnego, szparagów. Gospodarstwo rolne, uprawa pieczarek

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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VI. „MEBLO-EXPO” s. c.
Iwona i Anna Dziąćko
ul. Bielska 26A
43-322 Pisarzowice
woj. śląskie
tel. 0-33/ 845 60 61, 845 60 63
faks 0-33/ 845 60 64
tel. kom. 604 638 955
e-mail:meble@mebloexpo.pl

Produkcja mebli tapicerowanych.

VII. „BUILDING BUSINESS”
Marian Fijołek
ul. Mazańcowicka 92A
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
tel. 0-33/ 815 10 91
faks 0-33/ 815 51 11
e-mail: sekretariat@psbbb.pl

Handel materiałami budowlanymi.

VIII. „METALMANIA”
Ryszard i Małgorzata Pałka
Czernica 132 a
58-521 Jeżów Sudecki
woj. dolnośląskie
tel. 0-75/ 752 60 08

Metaloplastyka, produkcja, usługi,
handel wyrobami metalowymi, ośrodek rekreacyjnej jazdy konnej.

IX. „Hotel Holland” Maminex s. j.
Krystyna i Johanes van Gijlswik
Zdrojewo 99
86-170 Nowe
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-52/ 332 80 67
faks 0-52 / 332 75 56
e-mail: hotel@holland.pl

Prowadzenie hotelu i restauracji HOLLAND.

X. Zakład Ubojowo-Masarski
„ROM-MIĘS”
Roman Matera
87-603 Wielgie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-54/ 289 74 19
e-mail:rommies@op.pl
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Ubój i przetwórstwo mięsa.
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XI. Firma Produkcyjno-UsługowoHandlowa „Import-Eksport”
Lesław Bal
37-722 Bolestraszyce 216 A
woj. podkarpackie
tel. 0-16/ 671 68 70

Produkcja pieczywa i ciast.

XII. „BOSPAK”
Bogumił Ciesielski
Tarnowski Młyn 65
62-711 Wyszyna
woj. wielkopolskie
tel. 0-63/ 214 50 71

Produkcja opakowań z tektury.

XIII. Zakład PiekarskoCukierniczy „ANTERS”
Andrzej Antczak
ul. Żagańska 29A
68-113 Brzeźnica
woj. lubuskie
tel. 0-68/ 377 13 14

Produkcja chleba oraz wyrobów piekarniczych.

XIV. Recykling - Centralna
Składnica Złomu Gumowego
Jacek i Bożena Chmielina
Gralewo 102
66-431 Santok
woj. wielkopolskie
tel. 0-95/ 728 97 85,
tel. 0-95/ 728 97 86

Recykling opon poużytkowych.

XV. Usługowy Zakład Garncarski
Ryszard Arkuszyński
Sokole 19
77-323 Polnica
woj. pomorskie
tel. 0-59/ 834 14 39

Produkcja naczyń ceramicznych tradycyjną metodą, na kole garncarskim.

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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XVI. „NOVAR” s.c.
Mariusz i Szymon Romanowscy
Krobia 4 k/Torunia
87-162 Lubin
woj. kujawsko-pomorskie
tel./faks. 0-56/ 678 26 20

Produkcja mebli tapicerowanych.

XVII. Zakład Zbożowy „KOSÓW”
sp. z o.o. Wytwórnia Pasz
Jerzy Krysiak
Handel środkami do produkcji rolnej.
08-330 Kosów Lacki
ul. Przemysłowa 2
woj. mazowieckie
tel. 0-25/ 787 93 13, 0-25/ 787 75 73
e-mail: sekretariat@jurexx.pl

XVIII. Transport Autokarowy
Marian Caban
Stara Rudnica 44
74-520 Cedynia
woj. zachodniopomorskie
tel. 0-91/ 414 49 28

Przewozy autokarowe dzieci wiejskich.

XIX. Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” sp. z o.o.
Grażyna Marcinkowska
Warszkowo 117a
Stary Jarosław
76-100 Sławno
woj. zachodniopomorskie
tel. 0-59/ 810 52 66
e-mail: zprmieszko@post.pl
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Przetwórstwo ryb morskich i słodkowodnych.
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I. Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych
w Karlinie
ul. Szczecińska 3
78-230 Karlino
woj. zachodniopomorskie
tel. 0-94/ 311 73 87, 311 72 93

Działania na rzecz poprawy warunków
życia społeczności lokalnych.

II. Regionalne Towarzystwo
Inwestycyjne S.A w Dzierzgoniu
Pl. Wolności 3
82-440 Dzierzgoń
woj. pomorskie
tel. 0-55/ 276 25 79
rti@dzierzgon.com.pl

Usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe, finansowe.

III. Piekarnia
Halina Niedziółka
Domanice 91
08-113 Domanice
woj. mazowieckie
tel. 0-25/ 642 41 46

Produkcja pieczywa i dystrybucja
własnych wyrobów.

IV. Gospodarstwo Nasienne
Stanisław i Jarosław Górski
Zając 23
07-100 Węgrów
woj. mazowieckie
tel. 0-25/ 793 14 44, 608 794 784
e-mail: stanislawgorski@gmail.pl

Produkcja roślinna: materiał siewny,
buraki, kukurydza, oraz działalność promocyjna.
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Prowadzący
Zygmunt Hajzer

Laureaci

Laureaci
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I. Zakład ProdukcyjnoHandlowy „WITAMINA”
Mirosław Szczypek

Mniszew 38
26-914 Rozniszew
woj. mazowieckie
tel. 0-48/ 622 09 42, 621 90 72

Produkcja surówek i sałatek owocowowarzywnych. Budowa chłodni produktów gotowych.

II. Pensjonat „Ramis”
Irena i Roman Sulicz
38-316 Wysowa 62
woj. małopolskie
tel. 0-18/ 35 32 174
e-mail:ramis@ramis.pl

Karczma stylizowana na chatę łemkowską. Podawane są dania według
przepisów łemkowskich. Wystawa starych narzędzi i sprzętu rolniczego.

III. „Wróblewski ZOO”
Zenon Wróblewski
Kałek 4a
62-513 Krzymów
woj. wielkopolskie
tel. 0-63/ 241 34 33
e-mail: wroblewski zoo@konin.lm.pl

Produkcja akwariów, terrariów dla
ryb, płazów i gadów.

IV. Zakład Stolarski
Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe
Marian i Janusz Zabroccy s.c.
Okoniny Nadjeziorne 14
89-530 Śliwice
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-52/ 334 03 69
e-mail: marian@zabroccy.pl

Produkcja mebli z litego drewna.

V. Zakład Produkcyjno-Usługowy
„WIJMAR”
Wiesława i Józef Rybiałek
ul. Bydgoska 9
86-060 Nowa Wieś Wielka
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-52/ 381 24 83
faks 0-52/ 381 25 83

Produkcja i sprzedaż wyrobów sportowych. Wykonywanie nadruków. Konfekcja wyrobów z dzianin dla kontrahentów zagranicznych.
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VI. Stowarzyszenie
„GOŚCINNA DĄBROWA”
Dąbrowa 12
32-014 Brzezie
woj. małopolskie
tel. 0-12/ 284 13 76

Działalność agroturystyczna połączona
z usługami edukacyjnymi: tradycyjny
wypiek chleba, młócenie cepami zboża,
mielenie na żarnach, wyrabianie ciasta,
pieczenie w piecu.

VII. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe „ROOF-REED”
Krzysztof Łukaszewski
Goplana 23
62-560 Konin
woj. wielkopolskie
tel. 0-63/ 268 25 49,
tel. 0-63/ 268 51 11
605 617 222

Skup trzciny, produkcja mat i płyt
trzcinowych i wiklinowych, krycie dachów strzechą.

VIII. Firma Produkcyjno-Handlowa
„AGI”
Sebastian Koncewicz
Krzekotowice 41
63-830 Pępowo
woj. wielkopolskie
tel. 0-65/ 573 64 78,
faks 0-65/ 572 79 12

Produkcja smalcu jadalnego.

IX. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „TAJPOL”
Tadeusz Żyła
ul. Jagiellońska 33
43-410 Kończyce Małe
woj. śląskie
tel. 0-32 /469 35 62

Działalność agroturystyczna. Uruchomienie ośrodka rehabilitacyjnego „Pielgrzym” dla dzieci niepełnosprawnych
m.in. z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, z wadami postawy.

X. Zakład Stolarski
Marek Rumiński
ul. Żeromskiego 3
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-56/ 688 78 79
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Produkcja okien i drzwi. Usługi stolarskie. Eksport i import stolarki budowlanej.
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XI. Zakład Mięsny „RITTER”
Kazimierz Ritter
ul. Wyb. Wąbrzeskie 20
86-230 Lisewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-56/ 676 86 65
e-mail: kadry@ritter.com.pl

Rozbudowa i modernizacja zakładu
mięsnego.

XII. „HEFAJSTOS”
Ślusarstwo-Kowalstwo
Wojciech Nakwasiński
57-314 Szalejów Dolny 59
woj. dolnośląskie
tel. 0-74/ 868 73 15
faks 0-74/ 868 74 79

Kowalstwo artystyczne; ogrodzenia,
bramy, kraty, meble kute, świeczniki,
kinkiety.

XIII. Ośrodek Rekreacyjny
„Przystań nad Stawami”
Marian Wojciechowicz
ul. Stawowa 1
58-533 Mysłakowice
woj. dolnośląskie
tel. 0-75/ 767 66 61

Usługi turystyczne. Przystań, pole
namiotowe, kompleks domków wypoczynkowych, mała gastronomia.

XIV. Łowisko „Chocieszów”
Adolf Abramowicz
Chocieszów 26
57-320 Polanica Zdrój
woj. dolnośląskie
tel. 0-74/ 869 02 59

Łowisko ryb, mała gastronomia, domek z kominkiem dla gości, plac zabaw
dla dzieci, jazda konna.

XV. Działalność rolno-turystyczna
Krystyna i Henryk Święciccy
ul. Parkowa 1
Baborówko
64-500 Szamotuły
woj. wielkopolskie
tel. 0- 61/291 40 27
e-mail: palac@baborowko.pl

Działalność rolno-turystyczna. Baza
turystyczna, sala konferencyjna, basen kąpielowy, sauna, ścieżki zdrowia,
jazda konna. Gospodarstwo rolne
o pow. 1100 ha. Produkcja roślinna
i zwierzęca.
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XVI. „AGRALEX”
Aleksander Lubiński
78-325 Redło 57
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 0-94/ 364 54 39

Konstruowanie i produkcja zaprawiarek do nasion. Eksport do Danii, Austrii, Węgier.

XVII. Stolarstwo
Zdzisław Koczan
Bukówko 26
78-214 Dobrowo
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 0-94/ 311 15 43

Produkcja łóżek: piętrowych, pojedynczych.

XVIII. „Stajnia Makoszka”
Ośrodek Jeździecki
Iwona i Wojciech Bednarscy
Dębowa Kłoda
21-212 Makoszka
woj. lubelskie
tel. 0-83/ 355 74 30
faks 0-83/ 355 74 31
e-mail:makoszka@vp.pl

Agroturystyka, nauka jazdy konnej.
Działalność edukacyjna skierowana do
szkół. Handel częściami do ciągników
i maszyn rolniczych.

WYRÓŻNIENI III EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. Pomorski Ogród Edukacyjny
Akademia Ekologiczna
Grażyna Zyber
Włoki 23
76-024 Świeszyno
woj. zachodnio-pomorskie
tel. /faks 0-94/ 316 14 12

Działalność edukacyjna na rzecz dzieci
i młodzieży. Ogród ekologiczny o pow.
3,5 ha. Kolekcja roślin ozdobnych oraz
dziko rosnących - kilka tysięcy odmian
i gatunków. Ptaszarnia - 170 gatunków
ptaków.

II. „Zagroda Poleska”
Janina i Stanisław Armacińscy
Sosnowica Dwór 11/4
21-230 Sosnowica
woj. lubelskie
tel. 0606 931 527
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Działalność agroturystyczna połączona
z promocją regionu. Utworzenie skansenu kultury regionalnej - warsztat
tkacki, tkaniny, świątki, stroje ludowe.
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Laureaci i Goście

62

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”

laUREaCI IV EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „ANNA” s. j.
Adam i Anna Sieroccy
ul. Jesienna 25
09-520 Łąck
woj. mazowieckie
tel. 0-24/ 384 10 10
faks 0-24/ 384 10 11

Produkcja makaronu wg nowoczesnych standardów. Wypromowanie
marki „Makaron Łącki”.

II. Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe „DIANA”
Marek Szabelski
ul. Zwycięstwa 36E
11-710 Piecki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 0-89/ 742 13 84, 742 13 84
puhdiana@wp.pl

Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich.

III. Zakład Produkcyjno-Handlowy
Artykułami Przemysłu RolnoSpożywczego
Jerzy Sewastynowicz
Posejnele 22
16-506 Giby
woj. podlaskie
tel. 0-87/ 516 52 95
0-87/ 516 21 31

Działalność turystyczna - „Gościniec Wiejski” - domki letniskowe,
drewniane, sala bankietowa, pokoje
gościnne.

IV. Fabryka Mebli
Dariusz Mikołajczyk
Piotrowice 77
62-400 Słupca
woj. wielkopolskie
tel. 0-63/ 274 37 28

Produkcja mebli pokojowych i kuchennych pod nazwą „Da Vinci”.

V. Piekarnia „Vini”
Liliana Lehrer-Rychel
ul. Kościuszki 107
42-582 Rogoźnik
woj. śląskie
tel. 0-32/ 287 70 44, 287 70 07

Produkcja pieczywa wg nowoczesnych standardów. Modernizacja
i rozbudowa obiektu i wdrożenie systemu HACCP
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VI. „ACTIV” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
Waldemar Żółcik
ul. Kozietulskiego 17
05-622 Belsk Duży
woj. mazowieckie
tel. 0-48/ 661 01 42
faks 0-48/ 601 01 43
e-mail: ilona@activ.com.pl

Kompleksowa obsługa sadowników
w środki produkcji. Skup owoców i
warzyw. Posiada filie w Sandomierzu i Górze Kalwarii.

VII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe „Progress”
Leszek Sawicki
Nowa Wieś Książęca 44
63-640 Bralin
woj. wielkopolskie
tel. 0-62/ 781 96 88, 7819610
faks 0-62/ 782 09 11, 782 85 59
e-mail: b.kostek@haygrove.pl

Produkcja urządzeń i wyrobów dla
producentów owoców jagodowych.

VIII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Skobrol”
Jolanta i Włodzimierz Krzyżańscy
Skobielice 1
62-600 Koło
woj. wielkopolskie
tel. 0-63/ 261 51 20

Produkcja biopaliwa i oleju opałowego. Sprzedaż środków do produkcji rolnej.

IX. Zakład Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych
Halina Błażejewicz
Katarzynki 1
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-56/ 688 67 02, 688 67 0
e-mail: teresa@katarzynki.pl

Produkcja elementów do produkcji
mebli m.in. złączek, zaślepek, kołków, uchwytów z tworzyw sztucznych. Wykonywanie form do wtryskarek.

X. Zakład Produkcyjno-Handlowy
„NELTEX” Hurt-Detal
Kornelia Koteras
Kuszewo 1
62-285 Popowo Kościelne
woj. wielkopolskie
tel. 0-61/ 427 88 74

64

Produkcja bielizny bawełnianej.
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XI. Firma Produkcyjno-UsługowoHandlowa „PŁAWECKI”
Stefan Pławecki
34-602
Laskowa 439
woj. małopolskie
tel. 0-18/ 333 30 27
e-mail: biuro@plawecki.pl

Produkcja zakąski serowej i oscypka.
Modernizacja zakładu, dostosowanie
do wymogów UE.

XII. „WESTERN CITY”
Jerzy Pokój
ul. Nad Łomnicą 1a
Ścięgny /k Karpacza
58-540 Miłków
woj. dolnośląskie
tel./faks 0-75/ 761 95 60

Miasteczko westernowe pod Śnieżką
- działalność turystyczna i rekreacyjna.

XIII. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „AQUAMAR”
Andrzej Marczyński
Pasieka 2A/2
77-200 Miastko
woj. pomorskie
tel. 0-59/ 857 21 43, 857 36 70
faks 0-59/ 857 36 75
e-mail: aqua@aquamar.com.pl

Ośrodek hodowli ryb łososiowatych,
karpiowatych i raka pn. „Bożanka II”.

Janusz Turski - Dyrektor Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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WYRÓŻNIENI IV EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. Ośrodek Wspierania Rozwoju
Wsi Stawno przy Stowarzyszeniu na rzecz Wspierania
Aktywności i Rozwoju Dzieci
i Dorosłych „SZANSA”
Stawno 18
78-520 Złocieniec
woj. zachodniopomorskie
tel. 0-94/ 367 32 73, 36 31 428

„Republika Stawieńska” - działalność
edukacyjno-szkoleniowa na rzecz
dzieci i dorosłych. Uruchomienie
świetlicy wiejskiej. Realizacja projektów pn. „Pożyteczne ferie”, „Kłusownika na przewodnika”.

II. Kancelaria Ekonomiczna
Czesław Nowak, Edyta Sikora s. j.
ul. Zacisze 6
34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie
tel. 0-33/ 860 49 10, 860 49 40

Prowadzenie ewidencji księgowych dla
firm, sprawozdań finansowych, wypełnianie wniosków o dotacje. Prowadzenie szkoleń, opracowywanie biznes
planów.

III. Gospodarstwo agroturystyczne
„Eko-Art.”
Agroturystyka edukacyjna: organizaJózef Charytoniuk

Wilczyny 7
11-420 Srokowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 0-89/ 753 46 60

cja plenerów malarskich, warsztatów
plastycznych, imprez z udziałem osób
niepełnosprawnych.
Mini zoo: świniodziki, strusie, kozy,
konie.

Laureaci i Organizatorzy
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laUREaCI V EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. „WOKAS – KOPALNIE TORFU
sp. z o. o.”
Artur Wojcieszuk
Rudnik 59
08-200 Łosice
woj. mazowieckie
tel. 0-83/ 359 05 55
faks 0-83/ 359 03 36
e-mail:wokas@wokas.pl

II. Stowarzyszenie „Pomocna
Dłoń” w Nętkowie
Nętkowo 13
73-210 Recz
woj. zachodniopomorskie
tel. 0693 526 379

III. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
woj. świętokrzyskie
tel./faks 0-41/ 264 12 93
e-mail: biuro@baltow.info

Produkcja podłoży dla pieczarkarstwa
i celów ogrodniczych. Organizacja targów i szkoleń z zakresu produkcji pieczarek.

Aktywizacja społeczności Nętkowa
poprzez włączenie mieszkańców wsi
w organizację średniowiecznego jarmarku „Na kupieckim szlaku”. Prezentacja walorów Nętkowa m. in.: rękodzieła, wypieków.

Działalność na rzecz społeczności lokalnej – handel, turystyka, promocja
regionu, działania edukacyjne na rzecz
dzieci. Utworzenie kompleksu turystycznego „W krainie dinozaurów nad
Kamienną”.

IV. KUTZMANN s.c.
Sz.L.M.K.M. Kutzmann
M.D. Broniewicz
Szymon Kutzmann
Gola Wąsoska 1
56-210 Wąsosz
woj. dolnośląskie
tel. 0-65/ 543 76 66
e-mail: info@dfpk.eu

Produkcja powozów konnych i boksów
dla koni.

V. Piekarnia- Ciastkarnia s.j.
Maria i Paweł Walenciak
Kiełczewo
Produkcja pieczywa i produktów cuul. Kościańska 132
kierniczych, modernizacja piekarni, bu64-000 Kościan
dowa ciastkarni.
woj. wielkopolskie
tel. 0-65/ 512 43 86, 511 03 89, 511 73 30
e-mail: biuro@walenciak.pl

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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VI. Spółdzielnia Producentów
Drobiu „EKO-GRIL”
ul. Lotników Lewoniewskich 11 A
16-100 Sokółka
woj. podlaskie
tel. 0-85/ 711 27 44, 711 23 34
faks 0-85/ 711 24 58
e-mail: alfred.gluszynski@ekogril.eu

Zakup zakładu uboju drobiu i jego modernizacja w ramach grupy producenckiej.

VII. Gospodarstwo agroturystyczne
„SIEDLISKO”
Krystyna Gałecka
Osiny 28
86-170 Nowe n/Wisłą
woj. kujawsko-pomorskie
tel. kom. 0606 362 085

Działalność agroturystyczna – modernizacja obiektów w gospodarstwie.
Łódki, kajaki, plac zabaw, modernizacja
stołówki i pokoi gościnnych.

VIII. „UNI-BUD”
Tomasz Paradowski
Skaszewo 5
06-126 Gzy
woj. mazowieckie
tel. 0-23/ 691 52 96
e-mail: tomogrod@wp.pl

Brukarstwo artystyczne.

IX. MIĘSO i WĘDLINY
Zofia Zawrot
ul. Starogrodzka 29
78-500 Drawsko Pomorskie
woj. zachodniopomorskie
tel. 0-94/ 36 30 639
faks 0-94/ 363 34 71

Przetwórstwo mięsa i wędlin.

X. „POL –ITAL” sp. z o. o.
Urszula Jędrusińska
Hucisko 85
42-421 Włodowice
woj. śląskie
tel./faks 0-34/ 321 73 77
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Działalność hotelarska i gastronomiczna usługi rekreacyjne – rozbudowa i modernizacja ośrodka „ORLE
GNIAZDO” w Hucisku – ok. 100
miejsc noclegowych.

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”

laUREaCI V EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
XI. Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „FARMER”
Włodzimierz Noczyński s. j.
Włodowice
woj. śląskie
tel. 0-34/ 315 30 41
e-mail: farmermyszkow@wp.pl

XII. „KNAPOL” Skup - Sprzedaż,
Eksport – Import Drewna i
Materiałów Budowlanych –
Stolarstwo
ZAKŁAD PRUCHNIK
Stanisław Knap

Uruchomienie Bazy Obsługi Rolnictwa.
Firma zaopatruje rolników i ogrodników w środki do produkcji rolnej. Skup
rzepaku.

Produkcja wyrobów z drewna i sklejki.

ul. Leśna 2
37-560 Pruchnik
woj. podkarpackie
tel. 0-16/ 628 80 61

Laureaci
X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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laUREaCI VI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy im. Św. Ojca Pio
Elżbieta Tomczyk i Elżbieta Krówka
Rożniaty 17 a
39-340 Padew Narodowa
woj. podkarpackie
tel. 0-15/ 811 93 82
e-mail: zaporozniaty@poczta.onet.pl

Usługi pielęgnacyjne, lecznicze i rehabilitacyjne. Całodobowa długoterminowa opieka nad osobami przewlekle
chorymi i niepełnosprawnymi.

II. Fabryka Wikliny s. c.
Zygmunt Babiarz, Bronisław Jach
Cieśle 26 a
56-400 Oleśnica
woj. dolnośląskie
tel. 0-71/398 46 80, 315 40 06
e-mail: biuro@wiklina-bz.com.pl

Produkcja wyrobów z wikliny, brzozy,
materiałów pochodzenia roślinnego
z przeznaczeniem na place miejskie,
do ogrodów i do wnętrz.

III. Wytwórnia makaronu BIO
Aleksandra i Mieczysław Babalscy
87-312 Pokrzydowo 99
woj. kujawsko-pomorskie
tel.0-56/498 59 77

Wytwórnia produktów ekologicznych
m.in. i makaronów razowych i mąki
razowej, płatków zbożowych, otrąb
oraz przetworów orkiszowych.

IV. Zakład Przetwórstwa Owoców
i Warzyw „Polska Róża”
Ernest Michalski
ul. Róży 5
Falenty Nowe
05-090 Raszyn
woj. mazowieckie
tel. 0-22/ 715 34 88, 715 34 89

Przetwórstwo róży wysokowitaminowej. Produkcja posypki witaminowej
oraz konfitur, syropów, soków, nektarów z owoców i płatków róży.

V. „Naturoterapia” - ośrodek
medycyny naturalnej.
Grzegorz Jędrkowiak
ul. Traugutta 3 A
57-250 Złoty Stok
woj. dolnośląskie
tel. 0-74/817 54 95, 817 50 04

Usługi z zakresu m.in.: masażu rehabilitacyjnego, leczniczego i relaksacyjnego, akupunktury, akupresury, hirudoterapii, moksoterapii itd.

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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VI. Zakład Produkcyjno-Handlowy
Usługi Transportowe
Mieczysław Ciećwiera
ul. Poznańska 18
Dąbrówka Wlkp.
66-210 Zbąszynek
woj. lubuskie
tel. 0-68/384 02 14
e-mail: szaszlyk2000@op.pl

VII. Ośrodek pn. „Dziki Zachód”
Jan Paduch
Zieleniewo 119
78-100 Kołobrzeg
woj. zachodniopomorskie
tel. 0-94/352 61 27

Produkcja szaszłyków. Przystosowanie
zakładu do wymogów sanitarnych UE.
Eksport do Niemiec.

Centrum Rozrywki i Jazdy Konnej, Mini
ZOO. Całoroczna organizacja imprez
m.in. pokazy z udziałem koni, nauka
jazdy konnej, przejażdżki bryczką, kuligi, rodeo, ścianka wspinaczkowa, plac
zabaw.

VIII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
- Usługowo - Handlowe
„Tłocznia Maurer”
Tłocznia soków owocowych na zimno.
Krzysztof Maurer

Zarzecze 1
33-390 Łącko
woj. małopolskie
tel. 0-18/444 64 27

IX. „Rzeźnia Masarnia Sprzedaż
Mięsa i Wędlin”
Norbert Kawski
ul. Grunwaldzka 64 A
82-420 Ryjewo
woj. pomorskie
tel. 0-55/267 01 31

X. Drukarnia offsetowa. Zakład
Pracy Chronionej
Jerzy Małysz
43-436 Górki Wielkie 842
woj. śląskie
tel. 0-33/ 853 91 11
e-mail: malysz@malyszdruk.pl
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Produkcja soków naturalnych bez dodatku cukru, wody i konserwantów.
Gospodarstwo usytuowane jest na
Małopolskim Szlaku Owocowym i Łąckiej Drodze Owocowej.

Ubój trzody, rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego. Produkcja mięsa konsumpcyjnego, wędlin i różnego rodzaju
wędzonek oraz ich dystrybucja. Zakup
specjalistycznych samochodów chłodni
do dystrybucji wyrobów pochodzących
z własnej przetwórni mięsa.

Druk: opakowań, etykiet, wydawnictw
książkowych, podręczników, zeszytów,
wydawnictw albumowych, map, informatorów realizacja zleceń agencji reklamowych i działów marketingu. Wprowadzenie
technologii
cyfrowych
w drukarni.

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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I. „ULTER-SPORT” sp. z o.o.
Bolesław Żywiński , Zygmunt Halama
ul. Wyzwolenia 24
34 – 350 Węgierska Górka
woj. śląskie
tel. 0-33/ 860 49 51
e-mail: aszewczyk@ulter.com.pl

II. Urząd Gminy w Łącku
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck
woj. mazowieckie
tel. 0-24/384 14 00
tel. 0-24/261 40 49

Producja tłumików sportowych do wielu
typów samochodów, tłumików uniwersalnych montażowych, ozdobnych nakładek i końcówek układu wydechowego
na rynek krajowy i na eksport.

1. Budowa nowoczesnego systemu
grzewczego w miejscowości Łąck
i promocja upraw wierzby energetycznej na terenie gminy.
2. Uruchomienie Zielonej Szkoły
w Sendeniu pn. „Modelowe Wiejskie
Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku”.

III. Mieszkańcy Małej Wsi
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
woj. wielkopolskie
tel. 0-68/384 05 34

IV. Rada Sołecka Wsi Grabowa
ul. Szkolna 51
42-454 Grabowa
woj. śląskie
tel. 0-32/673 02 91
515 825 585 p. Zuzanna Kańtoch

„Budowa Sali Wiejskiej w Małej Wsi” –
przedsięwzięcie zrealizowane dzięki
zaangażowaniu finansowemu i pracy
własnej mieszkańców wsi.

„Puchowa Kołderka”- aktywizacja bezrobotnych kobiet ze wsi Grabowa.
Zakup piskląt i ich bezpłatne przekazanie mieszkańcom do odchowu, przywrócenie tradycji związanej z chowem
gęsi i darciem pierza z „wyskubek”.

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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laUREaCI VII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „PRIMUS”
Halina Frączek
ul. Szkolna 12
42-470 Brudzowice
woj. śląskie
tel. 0- 32/674 12 27
faks 0- 32/674 29 12

Rozszerzenie usług medycznych o lecznictwo szpitalne.

II. Firma Produkcyjno - Handlowa
Rzeźnia Drobiu
Andrzej Mielewczyk
ul. Podgórna 3
83-332 Dzierżążno
woj. pomorskie
tel. 0-58/ 694 28 15/16

Zakup specjalistycznych środków
transportu i urządzeń do produkcji
mięsa drobiowego.

III. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„SZAREK”
Andrzej Szarek
Widna Góra 74A
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie
tel. 0-16/ 621 91 43, 624 17 72

Produkcja mięsa konsumpcyjnego,
konserw i przetworów.

IV. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo -Usługowe „Artystyczne Tkactwo Ręczne”
Produkcja tkanin artystycznych - ekoZbigniew Białas

ul. Zielona 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie
tel. 0-75/ 744 63 94

logicznych dywaników lnianych z atestem Krajowej Komisji Artystycznej i
Etnograficznej Fundacji „Cepelia”.

V. Zakład Produkcji i Przechowalnictwa Mięsa „MitMar”
Eksport-Import
Marian Janowski, Stanisława Janowska
ul. Sikorskiego 5B
95-015 Głowno
woj. łódzkie
tel. 0-42/ 710 50 00,
faks. 0-42/710 50 02
e-mail: j. rzewski@mitmar.pl

Uruchomienie zakładu produkcji i przechowalnictwa mięsa z siedzibą w Głownie.

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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VI. Regionalna Karczma Poleska
Antoni Kobielas, Wojciech Sawosz sp. j.
Kołacze 120
22-244 Stary Burs
woj. lubelskie
tel. 0-82/ 560 62 88

Uruchomienie karczmy, popularyzacja
tradycji i kultury Polesia.

VII. Zakład Mięsny „HEMAX”
Henryk, Małgorzata Blachlińscy sp. j.
ul. 27 Stycznia 76
42-584 Dobieszowice
woj. śląskie
tel./faks 0-32/ 287 61 10

Zakup specjalistycznych środków
transportu i udoskonalenie technologii produkcji wędlin.

VIII. Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Katarzyna, Tomasz Rembowscy
Żukowo 12
64-606 Popówko
woj. wielkopolskie
tel./faks 0-61/ 297 11 79
e-mail: soki@rembowscy.pl

Uruchomienie produkcji soków jabłkowych metodą bezpośredniego tłoczenia z dodatkiem m.in. aronii, czarnego
bzu, porzeczki i mięty - certyfikat ekologiczny.

IX. CHEMILAND sp. z o.o.
Piotr Juchno, Piotr Olszewski
Lubochowo 219
82-450 Stary Dzierzgoń
woj. pomorskie
tel. 0-55/ 276 90 48, 276 90 49
faks 0-55/ 276 89 62
e-mail: chemiland@op.pl

Skup i sprzedaż płodów rolnych. Rozbudowa zaplecza służącego działalności skupowej.

X. Regina sp. z o.o.
Wojciech Książek, Zbigniew Stawski
Nowe Ręczaje 55a
05-326 Poświętne
woj. mazowieckie
tel. 0-22/ 498 82 80/81
faks 0-22/ 499 70 13
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Produkcja owoców w syropie alkoholowym - certyfikat ekologiczny.

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”

WYRÓŻNIENI VII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. Biomasa Jakubowski
Michał Jakubowski
Plecewice 98
05-088 Brochów
woj. mazowieckie
tel. 0694 94 34 80

Uprawa roślin energetycznych: ślazowca pensylwańskiego, miskanta
olbrzymiego i wierzby energetycznej.
Działania na rzecz popularyzacji
uprawy roślin energetycznych wśród
rolników powiatu sochaczewskiego.

II. Przedsiębiorstwo „BANGA”
Albin Szuszczewicz
Oszkinie 41
16-515 Puńsk
woj. podlaskie
tel. 0-87/ 516 12 42, 516 17 12,
faks 0-87/ 516 12 42

Utworzenie centrum rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Sejwy pn. „ŠILAIN”.

Dyrektor CDR - Hanna Fadecka-Galicz
X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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Dyrektor CDR
Hanna Fadecka-Galicz
i prowadzący
Krzysztof Karman

Laureaci
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laUREaCI VIII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. „Dwór Kołacinek”
Wojciech Węgrzynowski
Kołacinek 21
95-061 Dmosin
woj. łódzkie
tel. 0-46/ 874 76 86

Utworzenie parku jurajsko-botanicznego „DINOPARK”.

II. „ZIEL -BRUK”
Edward Makarewicz
Płoty
ul. Lubuska 28
66-016 Czerwieńsk
woj. lubuskie
tel. 0-68/ 327 85 04
faks 0-68/ 327 84 79

Produkcja kostki brukowej „Granit Lubuski”.

III. Producent Sera Swojskiego
Korycińskiego
Agnieszka Gremza
Szumowo nr 10
16-140 Korycin
woj. podlaskie
tel. / faks 0-85/ 721 93 23
503 057 016

Uruchomienie działalności marginalnej polegającej na produkcji i sprzedaży sera swojskiego korycińskiego
w gospodarstwie rolnym.

IV. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo - Usługowe „Demarol
Zielonki”
Marek Dziekan
Zielonki 2b
28-131 Solec-Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. / faks 0-41/ 377 64 32
e-mail: demarol@wp.pl

Modernizacja zakładu produkcji maszyn rolniczych bram, balustrad i galanterii ogrodowej.

V. Nord Torrente Fish sp. z o.o.
Tomasz Abramczyk, Roman Abramczyk
ul. Targowa 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
woj. kujawsko-pomorskie
tel. / faks 0-52/ 381 69 58
e-mail: biuro@meralliance.pl

Uruchomienie zakładu przetwórstwa
łososia z przeznaczeniem na eksport.

X lat KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
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VI. Zakład Przemysłu Mięsnego
„Europa” sp. j.
Stanisław Zieliński, Zdzisław Zieliński
ul. Warszawska 31a
19-206 Rajgród
woj. podlaskie
tel. 0-86/ 272 15 97
faks 0-86/ 272 14 10

Modernizacja zakładu przetwórstwa
mięsa, zakup specjalistycznych środków transportu oraz utworzenie nowych punktów sprzedaży.

VII. Polskie Piekarnie „Piekarnia
Iwona”
Witold Grab,
Gabriela Kołodziejczyk - Grab
38-306 Libusza 41
woj. małopolskie
tel. 0-13/ 447 52 84

Zakup i modernizacja zakładu piekarniczego.

VIII. Cukiernia Zaniewicz „Allnet”
sp.z o. o.
Wojciech Zaniewicz
ul. Listopadowa 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
woj. lubelskie
tel. / faks. 0-83/ 371 72 02
Oddział Piastów - mazowieckie
tel./faks 0-83/ 371 78 24

Praca na rzecz promocji regionu poprzez produkt regionalny - Sękacz
Podlaski.

IX. Urząd Gminy w Mieścisku
Wójt Andrzej Banaszyński
Plac Powstańców Wlkp. 13
62-290 Mieścisko
pow. wągrowiecki
woj. wielkopolskie
tel. 0-61/ 429 80 10,
faks 0-61/ 427 80 88

Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej „Niezapominajka” w Gołaszewie. Zakład zatrudnia osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

X. Stowarzyszenie Delta
Wiceprezes Halina Kisiel
ul. Sandomierska 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Bałtów
woj. świętokrzyskie
tel. / faks 0-41/ 247 91 11
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WYRÓŻNIENI VIII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. Grupa Odnowy Wsi Majków
Alicja Pasis, Krzysztof Kasprzycki
ul. Stefana Żeromskiego 106
26-110 Majków
woj. świętokrzyskie
tel. 0691 677 630

Realizacja projektu - Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku „Nad Żarnówką” w Majkowie.

Jan Krzysztof Ardanowski - Doradca Prezydenta RP ds. rolnictwa

Dyrektor CDR - Hanna Fadecka-Galicz
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LAUREACI IX
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„SPOSÓB NA SUKCES”
2008
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Nagrody

Laureaci

Laureaci
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laUREaCI IX EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. Ceramika Millena s. c.
Dariusz Sikorski, Wiesława Seneszyn,
Iwona Wołoszyn
Parzyce 108
59-730 Nowogrodziec
pow. bolesławiecki
woj. dolnośląskie
tel. 0-75/ 736 32 66

Utworzenie pracowni rękodzieła artystycznego w zakładzie produkcji wyrobów ceramicznych.

I I. Gmina Mszczonów
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek
ul. Warszawska 52
96-320 Mszczonów
pow. żyrardowski
woj. mazowieckie
tel. 0-46/ 858 28 20, 858 28 40

Uruchomienie Kompleksu Basenów
Termalnych.

III. „ZAJAZD DROB”
Maria i Ryszard Drob
ul. Lubelska 4a
22-234 Urszulin,
pow. włodawski
woj. lubelskie
tel. 0-82/ 57 13 116

Uruchomienie Zajazdu Drob - organizacja szkoleń, konferencji i imprez
okolicznościowych.

IV. „Abies” Kuczyńscy s. c.
Danuta Kuczyńska i Marcin Kuczyński
Miecze 26
19-206 Rajgród
pow. grajewski
woj. podlaskie
tel. 0-86/ 273 41 16

Budowa zaplecza biurowo-sklepowego, wprowadzanie nowych metod
pielęgnacji zieleni oraz ekologicznych
technologii oczyszczania ścieków.

V. Zakład Produkcyjno-HandlowoUsługowy „NITEX”
Beata Mucha
87-214 Płużnica 58 L
pow. wąbrzeski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-56/ 688 71 87

Wprowadzenie nowych technologii
w zakładzie produkującym wkłady meblowe, materace i poduszki ozdobne.
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VI. „Aleks-Pol”
Alojzy Szczerba
ul. Akacjowa 5
Turów
42-256 Olsztyn
pow. częstochowski
woj. śląskie
tel. 0-34/ 328 62 60

Modernizacja zakładu produkcji lodów
i mrożonek.

VII. Handel Artykułami Rolniczymi
– Usługi Chłodnicze
Marek Kruk
Szczytna 58
37-500 Jarosław
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel. 0-16/ 621 95 97

Modernizacja zakładu prowadzącego
handel artykułami rolniczymi.
Świadczenie usług chłodniczych.

VIII. „Bliźniaczek”
Marzanna Zofia Kucińska
Cichawy 6,
06-440 Gąsocin
pow. ciechanowski
woj. mazowieckie
tel. 0-23/ 676 00 18

Budowa węzła betoniarskiego z wibroprasą.

IX. „Nadgoplańska komunikacja
Autobusowa”
Grzegorz Arent

Grodztwo 40 a
88-153 Kruszwica
pow. inowrocławski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 0-52/ 567 42 15
504 237 087

Uruchomienie nowoczesnej
transportowej.

bazy

X. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Złota Jesień”
Agnieszka Pękalska

Zaborze
ul. Olsztyńska 37
42-310 Żarki
pow. myszkowski
woj. śląskie
tel. 0-34/ 3148 252
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Uruchomienie Niepublicznego Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego - Jurajskiego
Domu Opieki dla ludzi starszych i niepełnosprawnych ”Złota Jesień”.
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laUREaCI IX EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
XI. Ferma Kóz „Kozi Gródek”
Lidia Ordysińska
ul. Zielona 4
Wołczkowo
72-003 Dobra
pow. policki
woj. zachodniopomorskie
tel. 0-91/ 3113197

Modernizacja gospodarstwa „Kozi
Gródek” produkującego kozie mleko
i sery metodami ekologicznymi.

WYRÓŻNIENI IX EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB Na SUKCES”
I. „Pachniczówka – pasieka
i miodosytnia”
Adrian Pachnik
ul. Polna 2
07-110 Grębków
pow. węgrowski
woj. mazowieckie
tel. 0-25/ 793 03 36
e-mail: pachnik@op.pl

Produkcja Miodowego Piwa Mazowieckiego - przywrócenie średniowiecznych tradycji miodosytnictwa.

II. Suszarnia Warzyw i Owoców
„SYS”
Marian Sysiak
05-502 Kamionka,
ul. Bobrowiecka 34 A
pow. piaseczyński, woj. mazowieckie
tel. 0-22/ 757 40 88,
Adres Oddziału:
Zamiechów 1, 37-554 Łowce
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel. 0-16/ 622 29 25
e-mail: malgorzata@sysiak.pl

Uruchomienie zakładu suszenia i konfekcjonowania warzyw.
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Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel. 22 729 66 34

W roku 2003 powstało Stowarzyszenie „Sposób na sukces”. Członkami Stowarzyszenia są laureaci i osoby wyróżnione
w Ogólnopolskim Konkursie „Sposób na sukces” promującym
przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich.
Cele StOWarzySzenia:
l aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi.
l Promocja przedsięwzięć gospodarczych tworzących nowe
miejsca pracy na obszarach wiejskich.
l Upowszechnianie przykładów działalności gospodarczych
tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.
l Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy przedsiębiorcami.
l Współudział w wypracowaniu standardów prawnych, ekonomicznych, jakościowych i finansowych dotyczących rozwoju
obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
l Podejmowanie działań mających na celu pomoc przedsiębiorstwom działającym na obszarach wiejskich w dostosowaniu się do wymogów Unii europejskiej, w szczególności
w zakresie dostępności do unijnych rynków zbytu i pomocy
finansowej.
l Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i za
granicą, zajmującymi się przedsiębiorczością na obszarach
wiejskich.
zapraszamy osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia „Sposób na Sukces” do współpracy!

Zarząd
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I. Wprowadzenie
1. Pojęcie firmy rodzinnej
Firmy rodzinne są najstarszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, a ich
pierwowzorem były rodzinne gospodarstwa rolne1. Przez wieki stanowiły one jedność z gospodarstwem domowym, by sukcesywnie od niego oddzielać się. Jak do
tej pory nie nastąpiło skuteczne, całkowite oddzielenie formy organizacji życia społecznego, jaką jest rodzina i gospodarstwo domowe od formy organizacji gospodarowania, jaką jest firma rodzinna. Można powiedzieć, że gospodarstwo domowe
i firma rodzinna, to „dwa w jednym”. Dla porządku trzeba jednak zaznaczyć, że nie
każde gospodarstwo domowe prowadzi firmę rodzinną. Zatem określenie: „dwa
w jednym” dotyczy tylko części gospodarstw domowych.
Sposoby definiowania przedsiębiorczości rodzinnej spotykane w literaturze
przedmiotu ewoluowały na przestrzeni lat, zazwyczaj jednak podkreśla się w nich,
iż firma rodzinna to podmiot gospodarczy o dowolnej formie prawnej, w którym większość struktury własności oraz funkcja zarządzania pozostają w rękach jednej rodziny2. Wydaje się jednak, że dla celów polityki gospodarczej definicja firmy rodzinnej powinna zostać doprecyzowana.
Firmy rodzinne odgrywają kluczową rolę w gospodarce Polski, Unii Europejskiej,
a także reszty świata. Jednym z mierników ich znaczenia jest odsetek zarejestrowanych firm będących pod kontrolą rodzin, który waha się od ponad 50% w Unii Europejskiej do 65-90% w Ameryce Łacińskiej i ponad 95% w Stanach Zjednoczonych.
Większość z nich, to firmy mikro i małe. Szacuje się, że w Polsce istnieje około
2 milionów firm rodzinnych. Jest to ogromny potencjał gospodarczy i społeczny.
Firmy rodzinne generują 35-65% PKB w państwach członkowskich UE, 40-45%
PKB w Ameryce Północnej, 50-70% PKB w Ameryce Łacińskiej i 65-82% PKB
w Azji, tworzą nowe miejsca pracy, przyczyniają się do łagodzenia sytuacji na
rynku pracy w okresie dekoniunktury3
Istota firmy rodzinnej polega na połączeniu dwóch elementów składowych –
rodziny i biznesu. Spoiwem tych elementów powinien być nie kapitał, lecz więź
osób należących do jednej rodziny w układzie pokoleniowym. Wyznacza to sposób
funkcjonowania podmiotu gospodarczego, determinuje cele, wpływa na kulturę organizacyjną i strategie działania. Firmy rodzinne mają wiele cech wspólnych, z których wynika ich tożsamość, specyficzne wartości i zalety oraz problemy. Relacje roCzłowiek, doskonaląc metody działalności zmierzającej do zaspokojenia swoich potrzeb przyczyniał się
do powstania przełomów w organizacji procesu gospodarczego, które były nazwane zostały Wielkimi Społecznymi Podziałami Pracy. Pierwszy polegał na oddzieleniu się uprawy roli od pasterstwa i miał miejsce
u schyłku wspólnoty pierwotnej. Drugi polegał na wyodrębnieniu się rzemiosła z rolnictwa i miał miejsce
we wczesnym niewolnictwie. Trzeci polegał na wyodrębnieniu się kupców (handlu), co miało miejsce u
schyłku niewolnictwa. I wreszcie Czwarty Wielki Społeczny Podział Pracy, to podział w skali międzynarodowej (międzynarodowy podział pracy).
2
Por. P.A. Frishkoff, Understanding Family Business: What is a Family Business?, Oregon State University, Austin Family Business Program, 15 April, 1995; J.H. Chua, J.J. Chrisman, P. Sharma, Defining the family business by behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 1999, Vol. 32 No. 4, ss.
19-39; A. Lyman, Customer service: does family ownership make a difference? Family Business Review,
1991, Vol.4 No. 3, ss. 303-324; K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne. Istota i zachowania strategiczne,
Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, ss. 8-10. Więcej na temat stanu wiedzy o firmach rodzinnych patrz: J. Kochanowska w: Przedsiębiorstwa rodzinne – stan wiedzy i czynniki sukcesu
małych firm, pod red. R. Sobieckiego, badania statutowe KNoP SGH, 2009.
3
Skuteczne działanie. Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/08 przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers 2007, s. 9
1
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dzinne mogą być źródłem etycznego działania, wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka, umiejętności pracy zespołowej, a przede wszystkim poczucia wspólnoty
i lojalności.4 Jedność, a przynajmniej ścisłe związki sfery życia rodziny ze sferą gospodarczą mają istotny wpływ na ścisłe powiązanie celów jednych i drugich. Cele gospodarcze (biznesowe) są podporządkowane celom życiowym, a zwłaszcza bezpieczeństwu ekonomiczno-socjalnemu rodziny w długiej perspektywie, czyli nie tylko dla
jednego pokolenia, ale i dla przyszłych pokoleń.
Taki układ celów firm rodzinnych czyni je niezwykle ważnym ogniwem w całej gospodarce. Firmy rodzinne odgrywają pozytywną rolę w jej stabilnym rozwoju. Obecny
kryzys finansowy, a w jego konsekwencji kryzys gospodarczy wykazał, że zasadnicza część jego przyczyn tkwi w samych firmach, skracających horyzont czasowy
osiągania celów ekonomicznych. Skracanie horyzontu czasowego w konsekwencji
oznacza maksymalizowanie zysków w krótkim czasie za wszelką cenę, co prowadziło
do podejmowania coraz większego ryzyka. Wysokie ryzyko w krótkim umożliwiało
osiąganie wysokich zysków, które trafiły do prywatnych kieszeni. Jednak równocześnie, w dłuższym okresie, im podejmowane ryzyko było wyższe, tym było wyższe
zagrożenie bankructwem firmy. Masowość bankructw jest przejawem kryzysu,
którego koszty, niestety zostały uspołeczniane. Kosztami bankructw firmy obciążyły całe społeczeństwo, a w warunkach procesu globalizacji także cały świat.
Firmy rodzinne nie są skłonne do podejmowania dużego ryzyka. Powodów takiego
zachowania jest wiele. Przede wszystkim nie dążą one do osiągania wielkich zysków
i to za wszelką cenę. Kłóci się to z podstawowymi celami prowadzenia firmy rodzinnej, którymi są harmonia celów biznesowych i życiowych oraz przekazanie jej następnym pokoleniom. Bankructwo firmy, będące konsekwencją podejmowania nadmiernego ryzyka podważa możliwość realizacji jednego i drugiego.
Firmy rodzinne ze względu na swoją specyfikę są bardziej skłonne do „reinwestycji
w siebie” w celu utrzymania i pomnożenia majątku dla przyszłych pokoleń, częściej
skłaniają się do podejmowania inwestycji długookresowych i nie wyznaczają za cel
działań osiągania krótkookresowych zysków, co sprawia, że odgrywają one istotną
rolę w stabilizowaniu gospodarki5. Za punkt wyjścia do rozważań nad przedsiębiorczością rodzinną w rozwiniętej gospodarce rynkowej można przyjąć twierdzenie M.A.
Gallo, zgodnie z którym firmy rodzinne na świecie funkcjonują według tej samej logiki i są podobne pod względem swych elementów składowych, zachodzących w nich
procesów oraz istniejących barier i problemów, jak również możliwych sposobów ich
rozwiązania. W myśl tej koncepcji firmy rodzinne nie wykazują wyraźnej specyfiki narodowej, a dostrzegane różnice w sposobach ich funkcjonowania wynikają z poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju czy też etapu rozwoju konkretnego przedsiębiorstwa6.
2. Cel i zakres przeprowadzonego badania
Badania nad przedsiębiorczością rodzinną i firmami rodzinnymi, jako najważniejszą ich formą organizacyjną na świecie są prowadzone od wielu lat. Wzrost znaczenia tych badań nastąpił w ostatnich dwóch dekadach. Na całym świecie wiele
4
Manifest Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Biuletyn Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Nr 1/2008, s. 5
5
P.D. Hall, A historical overview of family firms in the United States, Family Business Review, 1988,
No. 1, ss. 51- 63
6
A. Winnicka-Popczyk, W. Popczyk, Firma rodzinna w rozwiniętej gospodarce rynkowej w: J. Jeżak, W.
Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa
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ośrodków akademickich oraz instytucji pozarządowych zdaje sobie sprawę z tego,
jak kluczowe dla stabilnego rozwoju gospodarczego jest zrozumienie specyfiki tego
typu przedsiębiorczości. Niestety, w Polsce zagadnienie przedsiębiorczości rodzinnej nie jest jeszcze szczególnie rozpowszechnione i badane.
Dlatego na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, które wespół z partnerami społecznymi, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi7, od 10 lat organizują
konkurs na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich „Sposób na
sukces”. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców działających na obszarach
wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Jubileusz 10–lecia konkursu był okazją
do przeprowadzenia badań dotyczących firm, które były laureatami i zdobywcami nagród w konkursie w minionych 10 latach. W badaniach ankietowych wzięło udział 45
firm z całej Polski, o różnej wielkości (wszystkie z sektora MSP) i profilu działalności. Spośród nich 80% stwierdziło, że są firmą rodzinną.
W tym miejscu bardzo dziękujemy Paniom Agnieszce Woszczek i Iwonie Studniarek z Centrum Doradztwa Rolniczego za organizację przeprowadzenia ankiety.
Głównym celem przeprowadzonego badania wśród firm uczestniczących, w latach 2001 – 2009, w konkursie „Sposób na sukces”, było zweryfikowanie następującej tezy: firmy rodzinne w Polsce, z sektora MSP, posiadają społecznie i ekonomicznie zrównoważony układ motywów podejmowania działalności
gospodarczej oraz sposób pojmowania i osiągania sukcesu.
Do zweryfikowania postawionej tezy konieczne było poznanie motywów podjęcia
działalności gospodarczej w ramach własnej firmy, czynników i barier rozwoju oraz
ich konkurencyjności, a także przejawów sukcesu i sposobów ich osiągania. Zasadnicza część badania polegała na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania:
❑ Jakie były motywy podjęcia działalności gospodarczej w ramach własnej firmy?
❑ Co sprzyja rozwojowi firmy?
❑ Co przeszkadza w rozwoju firmy?
❑ Czym firma rodzinna wyróżnia się na tle konkurencji?
❑ Czy firma odniosła sukces?
❑ Na czym polega sukces firmy?
❑ Czy firma zmieniła swoją pozycję od czasu zdobycia nagrody?
❑ Czy firma planuje rozwój?
❑ Co stanowi wartość firmy?
❑ Jaki jest sposób na sukces?

Współorganizatorami konkursu są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszenie „AgroBiznesKlub”, Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”, Firma „Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo, Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”.
7
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II. Sposób na sukces firm rodzinnych w Polsce
1. Motywy podjęcia działalności przez firmę rodzinną
Najważniejszym motywem podjęcia działalności gospodarczej była potrzeba spełnienia własnych marzeń (ponad 60% odpowiedzi). Drugim celem było chęć osiągnięcia niezależności (prawie 55% odpowiedzi), na trzecim miejscu znalazła się chęć
osiągnięcia sukcesu (prawie 46% odpowiedzi), na czwartym konieczność zapewnienia bytu sobie i rodzinie (ponad 41% odpowiedzi). Dopiero na siódmej pozycji
znalazł się cel ściśle materialny – chęć osiągnięcia wyższych dochodów od osiąganych w inny sposób.
Hierarchia celów podjęcia działalności we własnej firmie potwierdza tezę, że
firmy rodzinne zachowują harmonię pomiędzy celami biznesowymi a życiowymi
Szczegółowe informacje dotyczące motywów podjęcia działalności gospodarczej
przedstawiają tabela 1 i wykres 1.
Tabela 1 Jakie są motywy podjęcia działalności gospodarczej?*
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

25

54,35

13

28,26

potrzeba kontynuowania rodzinnych tradycji
biznesowych

5

10,87

konieczno

1

2,17

Wyszczególnienie
ch

osiągni cia niezale no ci

ch
osi gni cia wy szych dochodów od osi ganych
w inny sposób

przej cia firmy od cz onków rodziny

przymus - brak mo liwo ci znalezienia pracy

3

6,52

19

41,30

16

34,78

21

45,65

potrzeba spe nienia w asnych marze

28

60,87

d enie do zaspokojenia potrzeb wyst puj cych na
rynku

17

36,96

5

10,87

konieczno
d

zapewnienia bytu sobie i rodzinie

enie do niezale no ci (autonomii) zawodowej

ch

osi gni cia sukcesu

inne

* respondenci mogli wskazać wszystkie motywy, którymi kierowali się podejmując działalność gospodarczą

Wykres 1 Jakie są motywy podjęcia działalności gospodarczej?*
chęć osiągnięcia niezależności
70,00%
60,00%

54,35%

potrzeba kontynuowania rodzinnych tradycji
biznesowych
konieczność przejęcia firmy od członków rodziny

45,65%

50,00%
41,30%
40,00%
30,00%

chęć osiągnięcia wyższych dochodów od osiąganych
w inny sposób

60,87%

34,78%

36,96%

konieczność zapewnienia bytu sobie i rodzinie

20,00%
10,87%
10,00%
0,00%

przymus - brak możliwości znalezienia pracy

28,26%

6,52%
2,17%

10,87%

dążenie do niezależności (autonomii) zawodowej
chęć osiągnięcia sukcesu
potrzeba spełnienia własnych marzeń

* respondenci mogli wskazać wszystkie motywy, którymi kierowali się podejmując działalność gospodarczą.
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2. Czynniki sprzyjające rozwojowi firmy
Za najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi firmy przedsiębiorcy uznali
kompetencje kierującego (ponad 65% odpowiedzi), na drugim wizerunek firmy (ponad 60% odpowiedzi), na trzecim wysoko wykwalifikowany personel (ponad 56%
odpowiedzi), na czwartym i piątym miejscu dobra współpraca z dostawcami i unikalność oferty firmy (po prawie 46% odpowiedzi). Na uwagę zasługuje wysoka pozycja kwalifikacji personelu, co wespół z kompetencjami kierującego tworzą blok pozamaterialnych czynników rozwoju. Mówiąc inaczej decydującymi czynnikami
rozwoju firmy rodzinnej są ludzie (kapitał ludzki), a nie pieniądze (kapitał). Taki wniosek jest tym bardziej godzien uwagi, gdyż w wartościach firmy przedsiębiorcy wyraźnie nie docenili czynnika ludzkiego. Być może taka jest jego waga obecnie i przedsiębiorcy widzą tego mankamenty.
Szczegółowe informacje dotyczące czynników sprzyjających rozwojowi firmy rodzinnej przedstawiają tabela 2 i wykres 2.
Tabela 2 Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi firmy?*
Liczba
odpowiedzi
30

Odpowiedzi
w procentach
65,22

wysoko wykwalifikowany personel

26

56,52

dobra wspó praca z dostawcami

21

45,65

Lojalno

17

36,96

Wyszczególnienie
kompetencje kieruj cego firm

klientów

brak konkurentów na rynku

4

8,70

konkurencja na rynku ze strony firm o podobnej
wielko ci

6

13,04

konkurencja ze strony du ych przedsi biorców

2

4,35

unikalno

21

45,65

wizerunek firmy

28

60,87

lokalizacja firmy

11

23,91

stan infrastruktury

9

19,57

pomoc ze strony w adz lokalnych

14

30,43

ulgi podatkowe i zwolnienia

oferty firmy

10

21,74

polityka makroekonomiczna pa stwa sprzyjaj ca
przedsi biorcom

8

17,39

Inne

3

6,52

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Wykres 2 Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi firmy?*
65,22%

kompetencj e kierującego firmą

56,52%
45,65%

dobra współpraca z dostawcami

36,96%
8,70%

brak konkurentów na rynku

13,04%
4,35%

konkurencja ze strony dużych przedsiębiorców

45,65%
60,87%

wizerunek firmy

23,91%
19,57%

stan infrastruktury

30,43%
21,74%

ulgi podatkowe i zwolnienia

17,39%
6,52%

inne

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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3. Bariery rozwoju firmy
Najwyraźniej wysokie obciążenia ( podatki i koszty ubezpieczeń społecznych, majątkowych) stanowią podstawową barierę utrudniającą prowadzenie firmy (aż ponad
80% odpowiedzi), drugą pozycję wśród barier zajmuje nadmierna biurokracja (ponad 63% odpowiedzi), a trzecią niestabilność przepisów prawa (ponad 41% odpowiedzi). Na trudności z pozyskaniem środków finansowych wskazano tylko w 1/3
odpowiedzi, co po raz kolejny potwierdza tezę o stabilności rozwoju firm rodzinnych.
Szczegółowe informacje dotyczące barier utrudniających rozwój firmy rodzinnej
przedstawiają tabela 3 i wykres 3.
Tabela 3 Jakie bariery utrudniają prowadzenie firmy?*
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

wysokie obci enia ( podatki i koszty ubezpiecze
spo ecznych, maj tkowych)

37

80,43

rosn ce koszty zabezpieczenia maj tku przed
przest pcami

2

4,35

Wyszczególnienie

wy udzenia haraczu przez gangi przest pcze

0

0,00

trudno ci z pozyskaniem rodków finansowych

15

32,61

niestabilno

19

41,30

9

19,57

przepisów prawa

niedostateczne wsparcie ze strony w adz pa stwowych
lub samorz dowych (obrona przed monopolistami)
konkurencja ze strony du ych przedsi biorstw

5

10,87

konkurencja ze strony firm o podobnej wielko ci

8

17,39

nadmierna biurokracja

29

63,04

negatywna ocena rodowiska (s siadów i spo eczno ci
lokalnej)

3

6,52

Inne

6

13,04

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Wykres 3 Jakie bariery utrudniają prowadzenie firmy?*
wysokie obciążenia (podatki i koszty ubezpieczeń
społecznych, majątkowych)
rosnące koszty zabezpiecznia majątku przed
przestępcami

80,43%
4,35%

wyłudzenia haraczu przez gangi przestępcze

0,00%

niechęć przekazania firmy następcy mimo
podeszłego wieku

0,00%

trudności z pozyskaniem środków finansowych

32,61%
41,30%

niestabilność przepisów prawa
niedostateczne wsparcie ze strony władz państwowych
lub samorządowych (obrona przed monopolistami)
brak konkurentów na rynku

19,57%
0,00%
10,87%

konkurencja ze strony dużych przedsiębiorstw

17,39%

konkurencja ze strony firm o podobnej wielkości

63,04%

nadmierna biurokracja
negatywna ocena środowiska (sąsiadów i społeczności
lokalnej)

6,52%

inne

13,04%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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4. Źródła przewag konkurencyjnych firmy rodzinnej
Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Firma rodzinna na tle konkurencji wyróżnia się jakością oferowanych produktów lub usług (ponad 91% odpowiedzi). Tak
jednoznacznej odpowiedzi nie udzielono na żadne inne pytanie, drugi czynnik konkurencyjności, którym jest wizerunek ma niespełna 37% odpowiedzi. Wysoka jakość
oferty jest bardzo dobrą informacją dla klienta, który w ten sposób może czuć się
docenionym i poważnie traktowanym. Nie taniość i często w ślad za tym bylejakość,
lecz wysoka jakość oferty dla klienta, to wyróżnik firm rodzinnych. Częściowe zdziwienie może budzić niewielkie wskazania na kapitał ludzki (tylko niewiele ponad
17%). Wydaje się jednak, że ten czynnik został wchłonięty przez jakość produktów
i usług, gdyż trudno osiągnąć wysoką jakość przy niskich kwalifikacjach ludzi. Tak czy
inaczej byłby to przykład integracji różnych czynników, prowadzącej do osiągania
efektu synergii.
Szczegółowe informacje dotyczące czynników konkurencyjności firmy rodzinnej
przedstawiają tabela 4 i wykres 4.
Tabela 4 Czym firma wyróżnia się na tle konkurencji? *
Liczba odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

jako ci oferowanych produktów lub us ug

42

91,30

szerok gam produktów lub us ug

14

30,43

umiej tno ci pozyskiwania i budowania lojalno ci
klientów

6

13,04

konkurencyjnymi cenami

11

23,91

kapita em ludzkim

8

17,39

Wizerunkiem

17

36,96

innymi cechami

2

4,35

Wyszczególnienie

* respondenci mogli wskazać dwie podstawowe cechy

Wykres 4 Czym firma wyróżnia się na tle konkurencji? *
91,30%

jakością oferowanych produktów lub usług
30,43%

szeroka gama produktów lub usług
umiejętnością pozyskiwania i budowania
lojalności klientów

13,04 %
23,91%

konkurencyjnymi cenami
kapitałem ludzkim

17,39 %

wizerunkiem
innymi cechami

36,96%
4,35 %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

* respondenci mogli wskazać dwie podstawowe cechy

5. Czy firma odniosła sukces?
Niezwykle budujące są odpowiedzi na to pytanie. Aż blisko 94% badanych firm odniosła sukces, a tylko nieco ponad 2% nie odniosła. Tak dobry wynik może też być źródłem satysfakcji członków Jury oceniającego projekty. Były to trafne oceny i wybory.
Szczegóły w tabeli 5 i na wykresie 5
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Tabela 5 Czy firma odniosła sukces?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

tak

43

93,48

nie

1

2,17

trudno powiedzie

2

4,35

Wyszczególnienie

Wykres 5 Czy firma odniosła sukces?
4,35%
2,17%

tak
nie
trudno powiedzieć

93,48%

6. Przejawy sukcesu firmy rodzinnej
Najważniejszym przejawem sukcesu jest satysfakcja z efektów prowadzonej
działalności (prawie 85% odpowiedzi), na drugim zadowolenie klientów (prawie
75% odpowiedzi), kolejne równorzędne miejsca wśród przejawów sukcesu zajmują:
zapewnienie bezpieczeństwa materialnego dla rodziny (50% odpowiedzi), poczucie przydatności dla innych (50% odpowiedzi) i spełnienie marzeń (prawie 48% odpowiedzi). Na uwagę zasługuje przedostatnia pozycja wśród przejawów sukcesu jaką
zajmuje osiągnięcie dużych dochodów (tylko mniej niż 9% odpowiedzi). Na ostatnim miejscu znalazł się wysoki poziom życia (tylko nieco ponad 2% odpowiedzi).
Wyniki odpowiedzi na to pytanie świadczą o wzrastającej zgodności interesów
przedsiębiorców i klientów. Jak widać firmy rodzinne czerpią swój sukces z zadowolenia klientów. Taki sposób rozumienia sukcesu przez przedsiębiorców sprzyja rozwiązywaniu problemu sprzeczności interesów producentów i konsumentów.
Szczegóły w tabeli 6 i na wykresie 6
Tabela 6 Co dla Pani/Pana oznacza sukces firmy?*
Liczba
odpowiedzi
4

Odpowiedzi
w procentach
8,70

zapewnienie bezpiecze stwa materialnego dla rodziny

23

50,00

zapewnienie pracy dla siebie (rodziny)

15

32,61

zadowolenie klientów

34

73,91

satysfakcja z efektów prowadzonej dzia alno ci

39

84,78

uznanie w rodowisku lokalnym
poczucie przydatno ci dla innych

18
23

39,13
50,00

spe nienie marze

22

47,83

poczucie posiadania czego warto ciowego

8

17,39

wysoki poziom ycia

1

2,17

inne przejawy

2

4,35

Wyszczególnienie
osi gni cie du ych dochodów

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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Wykres 6 Co dla Pani/Pana oznacza sukces firmy?*
osiągnięcie dużych dochodów
90%

84,78%

80%

zapewnienie bezpieczeństwa
materialnego dla rodziny

73,91%

zapewnienie pracy dla siebie (rodziny)

70%

zadowolenie klientów

60%

50,00%

50%
40%

47,83%

uznani e w środowisku lokalnym
poczucie przydatności dla innych

32,61%
39,13%

30%

spełnienie marzeń

17,39%

20%
10%

satysfakcja z efektów prowadzonej
działalności

50,00%

8,70%

4,35%
2,17%

poczucie posiadania czegoś
wartościowego
wysoki poziom życia
inne przejawy

0%

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

7. Zmiana pozycji firmy od czasu zdobycia nagrody
Podobnie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie o to czy firma odniosła sukces,
budującą jest odpowiedź na pytanie o zmianę swojej pozycji na rynku od czasu otrzymania nagrody w konkursie sposób na sukces. Prawie 85% firm poprawiło swoją
pozycję, w tym aż prawie 60% zdecydowanie poprawiło. Tylko nieco ponad 2% zdecydowanie pogorszyło swoją pozycję, ale żadna z firm nie zbankrutowała pomimo kryzysu globalnego.
Szczegółowe informacje zawierają tabela 7 i wykres 7.
Tabela 7 Czy Pani/ Pana firma zmieniała swoją pozycję na rynku od czasu zdobycia nagrody w konkursie “Sposób na sukces”?
Wyszczególnienie

Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

3
26

6,82
59,09

11
1

25,00
2,27

0

0,00

3

6,82

nie
tak, zdecydowanie poprawi a
tak, nieznacznie poprawi a
tak, zdecydowanie pogorszy a
tak, nieznacznie pogorszy a
trudno powiedzie

Wykres 7 Czy Pani/ Pana firma zmieniała swoją pozycję na rynku od czasu zdobycia nagrody w konkursie “Sposób na sukces”?
70,00%
59,09%

60,00%
50,00%

nie
tak, zdecydowanie poprawiła

40,00%

tak, nieznacznie poprawiła

30,00%

tak, zdecydowanie pogorszyła

25,00%

tak, nieznacznie pogorszyła
trudno powiedzieć

20,00%
10,00%
0,00%

6,82%

6,82%
2,27%
0,00%

111

8. Plany rozwojowe firmy
Prawie wszystkie badane firmy zamierzają kontynuować działalność w ciągu
najbliższych 5 lat (ponad 95%), a tylko mniej niż 5% nie wie. Skalę działalności zamierza powiększyć prawie 74%, a tylko mniej niż 7% nie zamierza tego czynić. Podobnie, prawie 74% nie planuje zmiany formy organizacyjnej prowadzenia działalności
gospodarczej, czyli zamierza kontynuować działalność w dotychczasowej formie
(firmy rodzinnej). Do tego należy dodać ponad 13% deklaracji przystąpienia do klastra skupiającego producentów danej branży (nie traci się statusu samodzielności
firmy), co razem daje ponad 87% firm zamierzających utrzymanie dotychczasowej
formy organizacyjnej. Jedynie nieco ponad 2% firm zamierza połączyć się z inną małą
firmą.
Wyniki badań wskazują na prorozwojowe nastawienie firm rodzinnych. I jest to
wniosek optymistyczny. Wśród kierunków rozwoju na pierwszy plan wysuwają się poszukiwanie nowych rynków zbytu (ponad 63% odpowiedzi) i wzrost sprzedaży na
dotychczasowych rynkach (ponad 52% odpowiedzi). Na trzecim miejscu jest udoskonalenie obecnych wyrobów i technologii firmy (ponad 43% odpowiedzi), a na
czwartym dywersyfikacja działalności (różnicowanie rodzajów działalności, np.
produkcji i usługi) (ponad 41% odpowiedzi)
Szczegółowe informacje dotyczące planów rozwojowych firm rodzinnych zawierają tabele 8, 9,10 i 11 oraz wykresy 8, 9.
Tabela 8 Czy planuje Pani/Pan prowadzić firmę w ciągu najbliższych 5 lat?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

tak

44

95,65

nie

0

0,00

nie wiem

2

4,35

Wyszczególnienie

Tabela 9 Czy planuje Pani/Pan powiększenie skali działalności?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

tak

34

73,91

nie

3

6,52

nie wiem

9

19,57

Wyszczególnienie

Tabela 10 Jakie są plany rozwoju Pańskiej firmy?
Wyszczególnienie

Odpowiedzi
w procentach

po czenie si z inn mikrofirm

0

0,00

po czenie si z inn ma

1

2,17

po czenie si z inn
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Liczba odpowiedzi

firm

0

0,00

przy czenie si do du ej firmy

redni firm

0

0,00

przyst pienie do klastra skupiaj cego producentów
danej bran y

6

13,04

brak planów zmiany formy organizacyjnej
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej

34

73,91

inne zamierzenia

4

8,70

Wykres 8 Jakie są plany rozwoju Pańskiej firmy?
połączenie się z inną mikrofirmą

80%

73,91%

70%

połączenie się z inną małą firmą

60%
połączenie się z inną średnią firmą

50%
40%

przyłączenie się do dużej firmy

30%
20%
10%
0%

13,04%

2,17%
0,00%

0,00%

8,70%

0,00%

przystąpienie do klastra skupiającego
producentów danej branży
brak planów zmiany formy organizacyjnej
prowadzenia działalności gospodarczej

Tabela 11 Jeżeli firma planuje rozwój, proszę określić, jakie kierunki działań
będą realizowane?*
Liczba
odpowiedzi

Wyszczególnienie

Odpowiedzi
w procentach

wzrost sprzeda y na dotychczasowych rynkach

24

52,17

poszukiwanie nowych rynków zbytu

29

63,04

udoskonalenie obecnych wyrobów i technologii firmy

20

43,48

dywersyfikacja dzia alno ci (ró nicowanie rodzajów
dzia alno ci, np. produkcji i us ugi)

19

41,30

koncentracja na wybranym segmencie rynku

6

13,04

koncentrowania dzia a na obni ce kosztów
jednostkowych

6

13,04

inne

1

2,17

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Wykres 9 Jeżeli firma planuje rozwój, proszę określić, jakie kierunki działań
będą realizowane?
70%
60%
50%

wzrost sprzedaży na dotychczasowych
rynkach

63,04%

poszukiwanie nowych rynków zbytu
52,17%
udoskonalenie obecnych wyrobów i
technologii firmy

43,48%
41,30%

40%

dywersyfikacja działalnosci (różnicowanie
rodzajów dzialalności, np. produkcji
i usługi)
koncentracja na wybranym segmencie
rynku

30%
20%
10%
0%

13,04%

13,04%
2,17%

koncentrowania działań na obniżce
kosztów jednostkowych
inne

9. Źródła wartości firmy
Odpowiedzi na to pytanie wskazują na bardzo bezpieczne, ale i zarazem osadzone
na mocnych, realnych podstawach, podejście do wartości firmy. W ponad 82% wartość firmy stanowi to, co można dotknąć, zobaczyć, ocenić, czyli majątek rzeczowy.
Bardzo ważną pozycję zajmuje jednak też to, czego nie da się dotknąć, czyli renoma
firmy (prawie 68% odpowiedzi). Kolejne składniki są wyraźnie niżej notowane. Kapitał ludzki (kompetentni pracownicy i kadra zarządzająca) oraz sieć osobistych po113

wiązań (dobre relacje z kontrahentami, klientami, bankami, urzędami, itp.) mają zaledwie nieco ponad 28% wskazań. Relatywnie niskie notowania wśród przedsiębiorców tych dwóch czynników mogą wynikać z faktu rzeczywistej ich aktualnej roli w wartości firmy. Taka sytuacja może też być wynikiem Być może domyślnego ich
uwzględnienia, przez część respondentów, w renomie firmie. Renoma firmy jest bowiem uzależniona nie tyle od potęgi „martwych budynków”, lecz od kompetencji pracujących w firmie żywych ludzi i sieci osobistych powiązań z otoczeniem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że niezależnie od wyników obecnego badania, niezwykle ważną
wartością firmy stanowią: kapitał relacji i kapitał klienta (na ten drugi wskazywali
przedsiębiorcy wymieniając przejawy sukcesu firmy, punkt 6 tej części opracowania).
Szczegółowe informacje dotyczące składników wartości firmy zawierają tabela
12 i wykres 10.
Tabela 12 Jakie składniki stanowią największą wartość firmy?*
Wyszczególnienie

Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

maj tek rzeczowy (budynki, maszyny, rodki transportu itp..)

38

82,61

kapita finansowy (pieni dze, papiery warto ciowe - akcje,
obligacje, itp.)

0

0,00

kapita ludzki (kompetentni pracownicy i kadra
zarz dzaj ca)

13

28,26

renoma firmy

31

67,39

sie osobistych powi za (dobre relacje z kontrahentami,
klientami, bankami, urz dami, itp.)

13

28,26

Inne

0

0,0

* respondenci mogli wskazać dwie spośród zaproponowanych odpowiedzi

Wykres 10 Jakie składniki stanowią największą wartość firmy?*
70%
60%
50%

wzrost sprzedaży na dotychczasowych
rynkach

63,04%

poszukiwanie nowych rynków zbytu
52,17%
udoskonalenie obecnych wyrobów i
technologii firmy

43,48%
41,30%

40%

dywersyfikacja działalnosci (różnicowanie
rodzajów dzialalności, np. produkcji
i usługi)
koncentracja na wybranym segmencie
rynku

30%
20%

13,04%

13,04%

10%
0%

2,17%

koncentrowania działań na obniżce
kosztów jednostkowych
inne

* respondenci mogli wskazać dwie spośród zaproponowanych odpowiedzi

10. Sposób na sukces firmy rodzinnej
Nie ma jednego sposobu na sukces firmy rodzinnej. Według przedsiębiorców, najważniejszym sposobem jest odpowiedzialność za firmę, wynikająca z chęci przekazywania jej z pokolenia na pokolenie (ponad 54% odpowiedzi). Jest jednocześnie
podstawowy czynnik stabilizujący rozwój firmy rodzinnej. Równie ważnymi sposobami
na sukces są: elastyczność działania i umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów (ponad 52% odpowiedzi), orientacja na potrzeby klientów (50% od114

powiedzi) oraz mądrość lidera rodziny (firmy) (ponad 47% odpowiedzi). I tym razem dostosowanie do potrzeb klienta i jego zadowolenie przedsiębiorcy traktują, jako
przejaw, ale i zarazem sposób na sukces.
Na uwagę zasługuje rozłożenie odpowiedzi na różne czynniki, wśród których najniższą
rangę przypisano ludziom zarządzającym firmą spoza rodziny (mniej niż 11% odpowiedzi). Małe znaczenie przypisywane temu czynnikowi najprawdopodobniej wynika z faktu,
iż badanymi firmami zarządzają przede wszystkim członkowie rodziny. Relatywnie niska
też jest pozycja nowoczesnej technologii (nieco ponad 28% odpowiedzi) , ale także lojalności klientów (poniżej 16% odpowiedzi). Szczegóły w tabeli 13 i na wykresie 11.
Tabela 13 Co decyduje o sukcesie firmy rodzinnej?*
Liczba
odpowiedzi
22

Odpowiedzi
w procentach
47,83

nie poddawanie si pochopnie chciwo ci

16

34,78

odpowiedzialno za firm , wynikaj ca z ch ci
przekazywania jej z pokolenia na pokolenie

25

54,35

ludzie zarz dzaj cy firm spoza rodziny

5

10,87

zaanga owanie cz onków rodziny, ich orientacja na firm

17

36,96

kwalifikacje pracowników spoza rodziny

17

36,96

ci g o

15

32,61

nowoczesna technologia

13

28,26

pozycja firmy na rynku

19

41,30

dobra znajomo

19

41,30

19

41,30

23

50,00

24

52,17

Wyszczególnienie
m dro

lidera rodziny (firmy)

funkcjonowania firmy

rynku, na którym dzia a firma

etyka prowadzenia firmy
orientacja na potrzeby klientów
elastyczno dzia ania i umiej tno
potrzeb klientów
lojalno
stabilno

dostosowywania si do

klientów
finansowa

inne

7

15,22

14

30,43

2

4,35

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Wykres 11 Co decyduje o sukcesie firmy rodzinnej?*
mądrość lidera rodziny (firmy)

47,83%

nie poddawanie się pochopnie chciwości

34,78%

odpowiedzialność za firmę, wynikająca z chęci
przekazywania jej z pokolenia na pokolenie

54,35%

ludzie zarządzający firma spoza rodziny

10,87%

zaangażowanie członków rodziny i ich
orientacja na firmę
kwalifikacje pracowników spoza rodziny

36,96%
36,96%

ciagłość funkcjonowania firmy

32,61%

nowoczesna technologia

28,26%

pozycja firmy na rynku

41,30%

dobra znajomość rynku, na którym działa firma

41,30%

etyka prowadzenia firmy

41,30%

orientacja na potrzeby klientów

50,00%

elastyczność działania i umiejętność
dostosowywania się do potrzeb klientów

52,17%

lojalność klientów

15,22%

stabilność finansowa

30,43%

inne

4,35%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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III. Inne informacje o badanych firmach
Informacje o firmach, zawarte w części III przedstawione są jedynie w formie zestawień tabelarycznych i wykresów. Z punktu widzenia głównego celu badania, którym było zweryfikowanie tezy o trwałej skuteczności sposobów osiągania sukcesu
przez firmy rodzinne w Polsce na przykładzie firm uczestniczących w latach 2001
– 2009 w konkursie „Sposób na sukces”, poniższe informacje mają charakter pomocniczy. Jednocześnie, ze względu na ich wartość poznawczą dla Czytelnika, a być
może i na ich rolę inspiracyjną, zostały przedstawione w ujęciu analitycznym i bez
komentarza.
1. Deklaracje udziału w konkursie o nagrodę 10–lecia
Tabela 14 Zgłoszenie udziału w konkursie na nagrodę 10-lecia
Liczba odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

Tak

41

91,11

Nie

4

8,89

Wyszczególnienie

Wykres 12 Zgłoszenie udziału w konkursie na nagrodę 10-lecia
91,11%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

8,89%

0,00%
tak

nie

2. Siedziba firmy
Tabela 15 Gdzie mieści się siedziba firmy?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

w mie cie do 20 tys.
mieszka ców

7

15,22

na wsi

39

84,78

Wyszczególnienie

Wykres 13 Gdzie mieści się siedziba firmy?
90,00%

84,78%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

w miescie do 20tys.
mieszkanców

40,00%

na wsi

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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15,22%

3. Profil działalności firmy
Tabela 16 Jaki jest profil działalności firmy?*
Wyszczególnienie
produkcyjny
handlowy
us ugowy
inny

Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi w procentach

32

69,57

26

56,52

29

63,04

0

0

* ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, stąd wynik nie sumuje się do 100

Wykres 14 Jaki jest profil działalności firmy?*
80,00%
70,00%

69,57%

63,04%
56,52%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

0,00%
produkcyjny

handlowy

usługowy

inny

* ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, stąd wynik nie sumuje się do 100

4. Forma organizacyjno-prawna firmy
Tabela 17 Jaka jest forma organizacyjno-prawna firmy?
Wyszczególnienie
dzia alno

Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

30

65,22

gospodarcza osoby fizycznej

spó ka cywilna

3

6,51

spó ka jawna

5

10,87

spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci

4

8,70

Inna

4

8,70

Wykres 15 Jaka jest forma organizacyjno-prawna firmy?
70,00%

65,22%
działalność gospodarcza
osoby fizycznej

60,00%
50,00%

spółka cywilna

40,00%

spółka jawna

30,00%
20,00%
10,00%

6,52% 10,87%

spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
8,70%

8,70%

inna

0,00%
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5. Rodzinny charakter firmy
Tabela 18 Czy firma jest rodzinną?
Liczba
odpowiedzi

Wyszczególnienie
tak
nie

Odpowiedzi w procentach

36

80

9

20

Wykres 16 Czy firma jest rodzinną?
90%

80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%
10%
0%

tak

nie

6. Pokoleniowość firmy
Tabela 19 Jeżeli firma jest rodzinną, którym pokoleniem jest respondent?
Liczba
odpowiedzi
36

Odpowiedzi
w procentach
90,00

drugie pokolenie prowadz ce firm

4

10,00

trzecie pokolenie prowadz ce firm

0

0,00

czwarte i wi cej pokolenie prowadz ce firm

0

0,00

Wyszczególnienie
pierwsze pokolenie prowadz ce firm

Wykres 17 Jeżeli przedsiębiorstwo jest rodzinną, którym pokoleniem jest respondent?
Udział procentowy
90,00%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

10,00%

20,00%

0,00%

0,00%
pierwszym pokoleniem drugim pokoleniem
prowadzącym firmę
prowadzącym firmę

trzecim pokoleniem
prowadzącym firmę

0,00%
czwartym i więcej

7. Zamiar ewentualnej sprzedaży firmy
Tabela 20 Jeżeli Pani/Pana firma jest rodzinną, czy rozważa Pani/Pan w najbliższym okresie sprzedaż lub przekazanie części udziałów innej osobie spoza rodziny lub firmie?
Wyszczególnienie
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Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

tak

1

2,5

nie

35

87,5

Nie wiem

4

10,0

Wykres 18 Jeżeli Pani/Pana firma jest rodzinną, czy rozważa Pani/Pan w najbliższym okresie sprzedaż lub przekazanie części udziałów innej osobie spoza rodziny lub firmie?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
tak

nie

nie wiem

8. Doświadczenie firmy w jej funkcjonowaniu na rynku
Tabela 21 Jak długo firma funkcjonuje na rynku?
Wyszczególnienie

Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

Krócej ni 1 rok

0

0,00

1-5 lat

8

17,39

6-10 lat

6

13,04

10-30 lat

32

69,57

powy ej 30 lat

0

0,00

Wykres 19 Jak długo firma funkcjonuje na rynku?
80,00%

69,57%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

17,39%

20,00%
10,00%
0,00%

13,04%

0,00%

0,00%

krócej niż 1 rok

1-5 lat

6-10 lat

10-30 lat

powyżej 30 lat

9. Zasięg terytorialny działania firmy
Tabela 22 Jaki jest zasięg działalności firmy?*
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

rynek lokalny (gmina-powiat)

10

21,74

Rynek województwa

7

15,22

rynek krajowy

28

60,87

rynek mi dzynarodowy

26

56,52

Wyszczególnienie

* niektórzy respondenci zaznaczali kilka wariantów odpowiedzi np. rynek krajowy i międzynarodowy, stąd
wynik nie sumuje się do 100
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Wykres 20 Jaki jest zasięg działalności firmy?
rynek miedzynarodowy
56,52%
rynek krajowy

60,87%
15,22%

rynek województwa

21,74%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

ryneklokalny (gminapowiat)

80,00%

10. Wykształcenie właściciela (głowa rodziny) firmy
Tabela 23 Jakie wykształcenie posiada właściciel (głowa rodziny) firmy?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

techniczne

28

60,87

ekonomiczne

9

19,57

administracyjno-prawne

3

6,52

humanistyczne

2

4,35

inne

7

15,22

Wyszczególnienie

Wykres 21 Jakie wykształcenie posiada właściciel (głowa rodziny) firmy?
70,00%
60,00%

60,87%

techniczne
ekonomiczne

50,00%
40,00%

administracyjnoprawne

30,00%

humanistyczne

19,57%

20,00%

15,22%
6,52%

10,00%

4,35%

inne

0,00%

11. Stan zatrudnienia w firmie
Tabela 24 Jaki jest średnioroczny stan zatrudnienia w firmie?
Wyszczególnienie
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Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

sam prowadz firm

3

6,67

2-9 osób

11

24,44

10-49 osób

17

37,78

50-249 osób

14

31,11

Wykres 22 Jaki jest średnioroczny stan zatrudnienia w firmie?
37,78%

40,00%

31,11%

35,00%
30,00%

24,44%

25,00%
20,00%
15,00%
6,67%

10,00%
5,00%
0,00%

sam prowadzę firmę

2-9 osób

10-49 osób

50-249 osób

12. Formy zatrudnienia pracowników w firmie
Tabela 25 W jakich formach zatrudnieni są pracownicy?*
Liczba
odpowiedzi

Wyszczególnienie

Odpowiedzi
w procentach

Umowa o prac na czas nieokre lony

36

78,26

Umowa o prac na czas okre lony

37

80,43

na podstawie kontraktu mened erskiego

1

2,17

uczniowie w celu przygotowania do zawodu

20

43,48

Umowa zlecenie

25

54,35

Umowa o dzie o

12

26,09

* respondenci mogli wskazać wszystkie wykorzystywane formy zatrudnienia

Wykres 23 W jakich formach zatrudnieni są pracownicy?*
umowa o pracę na czas nieokreślony

78,26%

umowa o pracę na czas określony

80,43%

na podstawie kontraktu
menedżerskiego
uczniowie w celu przygotowania
do zawodu

2,17%
43,48%

umowa zlecenie

54,35%

umowa o dzieło

26,09%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

* respondenci mogli wskazać wszystkie wykorzystywane formy zatrudnienia

13. Trudności w znalezieniu pracowników na lokalnym rynku
Tabela 26 Czy łatwo jest znaleźć odpowiedniego kandydata do pracy na lokalnym
rynku?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

Tak

7

15,91

Raczej tak

11

25,00

Nie

12

27,27

Raczej nie

14

31,82

Wyszczególnienie
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Wykres 24 Czy łatwo jest znaleźć odpowiedniego kandydata do pracy na lokalnym rynku?
35,00%

31,82%

30,00%

25,00%

27,27%

raczej tak

nie

25,00%
20,00%
15,00%

15,91%

10,00%
5,00%
0,00%

tak

raczej nie

14. Sposób poszukiwania kandydatów do pracy przez firmę
Tabela 27 W jaki sposób firma poszukuje kandydatów do pracy?*
Liczba
odpowiedzi
18

Odpowiedzi
w procentach
39,13

wykorzystuje rekomendacje krewnych i znajomych

27

58,70

poprzez og oszenia w prasie, radio

12

26,09

poprzez internet

5

10,87

korzysta z po rednictwa PUP

30

65,22

Inne

6

13,04

Wyszczególnienie
Zatrudnia cz onków rodziny

* respondenci mogli wskazać wszystkie stosowane metody

Wykres 25 W jaki sposób firma poszukuje kandydatów do pracy?*
70,00%

zatrudnia czlonków rodziny

65,22%
58,70%

60,00%

wykorzystuje rekomendację
krewnych i znajomych

50,00%
40,00%

poprzez ogłoszenia w prasie,
radio

39,13%

poprzez internet

26,09%

30,00%
20,00%

10,87%

korzysta z posrednictwa PUP

13,04%

10,00%
inne

0,00%

* respondenci mogli wskazać wszystkie stosowane metody

15. Zmiany stanu zatrudnienie w firmie w ostatnim roku
Tabela 28 Jakie zmiany w zatrudnieniu wystąpiły w firmie w ostatnim roku (od
początku 2008 do chwili obecnej)?
Wyszczególnienie
Wzros o
zmniejszy o si
jest stabilne
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Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

17

37,78

7

15,56

21

46,67

Wykres 26 Jakie zmiany w zatrudnieniu wystąpiły w firmie w ostatnim roku (od
początku 2008 do chwili obecnej)?

37,78%

wzrosło

46,67

zmniejszyło się
jest stabilne

15,56%

16. Przyczyny zmniejszenia zatrudnienia
Tabela 29 Jeżeli zmniejszył się stan zatrudnienia w firmie, to jakie były przyczyny?*
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

spadek popytu na towary i us ugi wytwarzane przez firm

5

41,67

wysokie obci
spo ecznych

6

50,00

wysokie podatki

1

8,33

wprowadzenie nowych technologii zwi kszaj cych
wydajno pracy

8

66,67

zmiana profilu dzia alno ci firmy

3

25,00

outsourcing cz

2

16,67

Wyszczególnienie

enie kosztów pracy sk adkami ubezpiecze

ci zada firmom zewn trznym

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną przyczynę

Wykres 27 Jeżeli zmniejszył się stan zatrudnienia w firmie, to jakie były przyczyny?*
70,00%

66,67%
spadek popytu na towary i uslugi
wytwarzane przez firme

60,00%
50,00%

50,00%

wysokie obciazenie kosztów pracy
skladkami ubezpieczen spolecznych

41,67%

wysokie podatki

40,00%

wprowadzenie nowych technologii
zwiekszajacych wydajnosc pracy

30,00%

zmiana profilu dzialalnosci firmy

25,00%
16,67%

20,00%

outsourcing czesci zadan firmom
zewnetrznym
inne

8,33%

10,00%

0,00%

0,00%

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną przyczynę

17. Plany firmy co do wzrostu zatrudnienia
Tabela 30 Czy firma planuje wzrost zatrudnienia w najbliższym roku?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

Tak

18

39,13

Nie

11

23,91

Trudno powiedzie

17

36,96

Wyszczególnienie
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Wykres 28 Czy firma planuje wzrost zatrudnienia w najbliższym roku?

36,96%

39,13%
tak
nie
trudno powiedzieć

23,91%

18. Strategia działania firmy
Tabela 31 Czy firma posiada strategię działania?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

tak, firma posiada okre lon strategi dzia ania w postaci
sporz dzonego dokumentu

9

18,75

firma nie posiada sformalizowanej strategii, ale posiada j
w "g owie" lidera firmy

26

54,17

nie posiada adnej strategii, dzia a wed ug intuicyjnych
zamierze w a cicieli, w zale no ci od sytuacji i potrzeb
rynku

13

27,08

Wyszczególnienie

Wykres 29 Czy firma posiada strategię działania?
18,75%
27,08%

tak, firma posiada określona strategię
działania w postaci sporządzonego
dokumentu

firma nie posiada sformalizowanej strategii,
ale posiada ją w „glowie” lidera firmy

nie posiada żadnej strategii, działa według
intuicyjnych zamierzeń wlaścicieli,
w zależności od sytuacji i potrzeb rynku
54,17%

19. Przyczyny braku strategii działania firmy
Tabela 32 Jeżeli firma nie sporządza strategii działania, proszę wskazać, jakie
są przyczyny takiego postępowania (maksymalnie 2 odpowiedzi)?
Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

ma a firma nie potrzebuje planu strategicznego

14

41,18

brak czasu na sporz dzanie planu strategicznego

3

8,82

strategia i plan strategiczny nie chroni przed ryzykiem

17

50,00

plan strategiczny ogranicza pole manewru w trakcie
prowadzenia biznesu

7

20,59

brak umiej tno ci sporz dzenia planu strategicznego

2

5,88

Inne

2

5,88

Wyszczególnienie
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Wykres 30 Jeżeli firma nie sporządza strategii działania, proszę wskazać, jakie są przyczyny takiego postępowania (maksymalnie 2 odpowiedzi)?
mała firma nie potrzebuje planu
strategicznego

60%
50,00%

50%

brak czasu na sporządzanie
planu strategicznego

41,18%
40%

strategi a i plan strategiczny nie
chronią przed ryzykiem

30%

plan strategiczny ogranicza pole
manewru w trakcie prowadzenia
biznesu
brak umiejętności sporządzenia
planu strategicznego

20,59%
20%
8,82%

10%

5,88%

5,88%

0%

inne

20. Powody sporządzania przez firmę strategii działania
Tabela 33 Jeżeli firma sporządza strategię działania, proszę wskazać, jakie są
przyczyny takiego postępowania (maksymalnie 2 odpowiedzi)?
Liczba odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

strategia pozwala ukierunkowa podejmowane decyzje

10

41,67

strategia pozwala skupi si na sprawach
najwa niejszych dla rozwoju firmy

8

33,33

strategia pozwala bardziej efektywnie wykorzystywa
posiadane zasoby

11

45,83

strategia zwi ksza prawdopodobie stwo wygrania walki
z konkurencj

7

29,17

strategia pozwala lepiej zrozumie potrzeby klientów i
usprawni relacje z nimi

7

29,17

Inne

0

0,00

Wyszczególnienie

Wykres 31 Jeżeli firma sporządza strategię działania, proszę wskazać, jakie są
przyczyny takiego postępowania (maksymalnie 2 odpowiedzi)?
50%
45%

strategia pozwala ukierunkować
podejmowane decyzje

45,83%
41,67%

40%
35%
30%

33,33%
29,17% 29,17%

25%
20%
15%
10%
5%

0,00%

0%

strategia pozwala skupić się na
sprawach najważniejszych dla
rozwoju firmy
strategia pozwala bardziej
efektywnie wykorzystywać
posiadane zasoby
strategia zwieksza
prawdopodobieństwo wygrania
walki z konkurencją
strategia pozwala lepiej
zrozumieć potrzeby klientów
i usprawnić relacje z nimi
inne

21. Cechy realizowanej strategii działania
Tabela 34 Jaki jest charakter strategii realizowanej przez firmę?
Wyszczególnienie
Ryzykowna (mo e przysporzy du ych dochodów, ale mo e te
spowodowa du e straty)
ostro na (prowadzi do stabilnych, umiarkowanych dochodów,
nie nara a na du e straty)
trudno powiedzie

Liczba
odpowiedzi

Odpowiedzi
w procentach

5

12,20

28

68,29

8

19,51
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Wykres 32 Jaki jest charakter strategii realizowanej przez firmę?

ryzykowna (może przysporzyć dużych dochodów ,
ale może też spowodować duże straty)

12,20%

ostrożna (prowadzi do stabilnych, umiarkowanych
dochodów, nie naraża na duże straty)

68,29%

19,51%

trudno powiedzieć

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

22. Źródła wiedzy potrzebnej do prowadzenia firmy
Tabela 35 Jakie są źródła wiedzy potrzebnej do prowadzenia firmy?*
Liczba
odpowiedzi
42

Odpowiedzi
w procentach
91,30

Studia

9

19,57

studia podyplomowe

3

6,52

szkolenia, konferencje

19

41,30

samokszta cenie

30

65,22

doradztwo

11

23,91

rodzina

17

36,96

intuicja

19

41,30

inne

1

2,17

Wyszczególnienie
obserwacja rynku i zachowa konkurentów

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Wykres 33 Jakie są źródła wiedzy potrzebnej do prowadzenia firmy?*
100%
90%

obserwacja rynku i zachowań
konkurentów
studia

91,30%

80%

studia podyplomowe

65,22%

70%

szkolenia, konferencje

60%
50%

41,30%

40%
30%
20%
10%

19,57%

41,30%
36,96%

rodzina

6,52%

* respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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doradztwo

23,91%

0%

samokształcenie

2,17%

intuicja
inne

IV. Podsumowanie wyników badań
Badania wśród firm uczestniczących, w latach 2001 – 2009, w konkursie „Sposób na sukces”, potwierdziły prawdziwość tezy, że firmy rodzinne w Polsce, z sektora MSP, posiadają społecznie i ekonomicznie zrównoważony układ motywów podejmowania działalności gospodarczej oraz sposób pojmowania i osiągania sukcesu.
Co tak naprawdę jest wyznacznikiem sukcesu? Czy zasadniczymi wyznacznikami
sukcesu są: bogactwo, sława i władza? J. C. Bogle, założyciel i były prezes Vanguard Mutual Fund Group w swojej książce pt. „Dość. Prawdziwe miary bogactwa,
biznesu i życia” uważa, że bogactwo powinniśmy mierzyć dobrze przeżytym życiem, rodziną trzymającą się razem dzięki wzajemnej miłości. Któż może być bogatszy od ludzi, którzy dzięki swojemu powołaniu przynoszą pożytek ludzkości
i swoim współobywatelom, swojej wspólnocie lokalnej czy sąsiadom. Ten bardzo bogaty i wpływowy człowiek uważa także, że sława jest wadliwą miarą sukcesu. Sukcesu nie da się zmierzyć jedynie, czy nawet głównie miarą pieniądza, miarą zakresu
władzy, jaką możemy sprawować nad innymi, czy miarą iluzorycznej sławy przyciągającej na chwilę uwagę opinii publicznej. Sukces można natomiast mierzyć naszym
wkładem w budowanie lepszego świata, wsparciem udzielonym bliźniemu, czy wychowaniem dzieci w taki sposób, aby wyrosły na przepełnionych troską o świat ludzi i dobrych obywateli. Mówiąc krótko sukces można mierzyć nie tym co zdobyliśmy dla siebie, lecz wkładem, jaki wnieśliśmy w życie innych8.
Nie można uznać za sukces jakiegokolwiek „osiągnięcia”, które posiedliśmy ze
szkodą dla innych. Dla osiągnięcia prawdziwego sukcesu w działalności gospodarczej potrzebne jest równoważenie aspektów ekonomicznych i społecznych. Nasze
badania wykazały, że firmy rodzinne są formą sprzyjającą równoważeniu tych elementów.
Dla firm rodzinnych, najważniejszymi motywami podjęcia działalności gospodarczej była potrzeba spełnienia własnych marzeń, chęć osiągnięcia niezależności, chęć
osiągnięcia sukcesu konieczność zapewnienia bytu sobie i rodzinie. Dopiero na
siódmej pozycji znalazł się cel ściśle materialny – chęć osiągnięcia wyższych dochodów od osiąganych w inny sposób. Jak widać, hierarchia celów podjęcia działalności we własnej firmie potwierdza tezę, że firmy rodzinne zachowują harmonię
pomiędzy celami biznesowymi a życiowymi.
Najważniejszym przejawami sukcesu firm rodzinnych są natomiast satysfakcja
z efektów prowadzonej działalności, zadowolenie klientów zapewnienie bezpieczeństwa materialnego dla rodziny, poczucie przydatności dla innych i spełnienie marzeń. Na uwagę zasługuje przedostatnia pozycja wśród przejawów sukcesu
jaką zajmuje osiągnięcie dużych dochodów Na ostatnim miejscu znalazł się wysoki
poziom życia Wyniki odpowiedzi na to pytanie świadczą o wzrastającej zgodności
interesów przedsiębiorców i klientów. Jak widać firmy rodzinne czerpią swój sukces z zadowolenia klientów. Potwierdza to naszą tezę o społecznym i ekonomicznym równoważeniu pojmowania sukcesu przez firmy rodzinne.
Kolejnym potwierdzeniem postawionej tezy o społeczno-ekonomicznej równowadze prowadzonej działalności przez firmy rodzinne jest pojmowanie przez te firmy
sposobów na sukces. Według przedsiębiorców, najważniejszym sposobem jest odpowiedzialność za firmę, wynikająca z chęci przekazywania jej z pokolenia na pokolenie Jest to jednocześnie podstawowy czynnik stabilizujący rozwój firmy rodzinnej. Równie ważnymi sposobami na sukces są: elastyczność działania
8

J. C. Bogle, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa, 2009, ss. 238-240
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i umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów, orientacja na potrzeby
klientów I tym razem dostosowanie do potrzeb klienta i jego zadowolenie, przedsiębiorcy traktują, jako przejaw, ale i zarazem sposób na sukces.
Społeczne i ekonomiczne zrównoważenie podejścia do działalności w firmach rodzinnych sprzyja ich rozwojowi. Prawie 85% firm poprawiło swoją pozycję, w tym
aż prawie 60% zdecydowanie poprawiło. Warto przy tym dodać, że żadna firma, pomimo kryzysu nie zbankrutowała. Można powiedzieć, że jest to premia za sposób
prowadzenia biznesu. Ponadto, prawie wszystkie badane firmy zamierzają kontynuować działalność w ciągu najbliższych 5 lat Skalę działalności zamierza powiększyć prawie ¾. Podobnie, prawie ¾ firm nie planuje zmiany formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej, czyli zamierza kontynuować działalność
w dotychczasowej formie (firmy rodzinnej).
Na koniec wszystkim Czytelnikom, dedykujemy pewną maksymę:
„małe szczęście – być szczęśliwym,
Duże Szczęście – dawać innym”.
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agencja Rynku Rolnego
Ustanowiona w 1990 r. – w celu prowadzenia polityki interwencyjnej na polskim
rynku rolnym – Agencja Rynku Rolnego początkowo zajmowała się interwencyjnym skupem produktów rolnych oraz artykułów spożywczych, sprzedażą interwencyjną, gromadziła rezerwy produktów rolnych oraz ich
przetworów, a także udzielała przedsiębiorcom poręczeń dla kredytów zaciąganych na
skup płodów rolnych.
W miarę rozwoju Agencji działania interwencyjne były doskonalone, a ich skuteczność zwiększana. Stopniowo poszerzano też
zakres stosowanych instrumentów oddziaływania na wewnętrzny rynek rolny. Oprócz
doraźnego skupu i sprzedaży produktów rolnych wprowadzono dopłaty do przechowywania produktów, eksportu oraz pozwolenia
na przywóz do Polski i wywóz z kraju artykułów rolno-spożywczych.
ARR została wyznaczona w 2001 r. do
pełnienia funkcji agencji płatniczej, po akcesji
Polski do Unii Europejskiej. Wymagało to wewnętrznej reorganizacji jej
struktur oraz dostosowania
metod funkcjonowania do wymogów
akredytacyjnych.
W konsekwencji rozszerzano
również zakres działań interwencyjnych oraz korygowano istniejące rozwiązania, dostosowując je do obowiązujących we Wspólnocie.
W kwietniu 2004 r. Agencja Rynku Rolnego uzyskała bezwarunkową akredytację
i status agencji płatniczej UE, której funkcję
skutecznie pełni do dziś. Dzięki akredytacji,
potwierdzającej wypełnienie przez ARR wymogów stawianych przez Komisję Europejską unijnym agencjom płatniczym, 1 maja
2004 r., z dniem wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej, Agencja mogła rozpocząć wypłatę środków finansowych z tytułu realizacji mechanizmów objętych Wspólną Polityką
Rolną (WPR).
Obecnie w ramach ustawowych kompetencji Agencja Rynku Rolnego:
l Wypłaca środki finansowe uczestnikom
poszczególnych mechanizmów Wspólnej
Polityki Rolnej i programów krajowych administrowanych przez ARR.
l Wydaje indywidualne rozstrzygnięcia skierowane do beneficjentów tych mechanizmów.

Prowadzi kontrole potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorców warunków
uczestnictwa w mechanizmach, w tym
prawa do otrzymania środków finansowych bądź prawa do produkcji określonych
produktów, na potrzeby administrowanych
mechanizmów, a także na potrzeby innych
instytucji sektora rolno-spożywczego.
l Administruje środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy UE, budżetu państwa oraz Funduszy Promocji produktów
rolno-spożywczych.
l Przekazuje Komisji Europejskiej informacje
dotyczące realizowanych mechanizmów
WPR.
l Informuje uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty,
dotyczących administrowanych przez ARR
instrumentów wsparcia w ramach WPR
oraz o warunkach udziału w poszczególnych mechanizmach.
l Gromadzi, analizuje, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych w Polsce
i zagranicą oraz przygotowuje prognozy
dotyczące tych rynków.
l Uczestniczy w procesie decyzyjnym UE w zakresie
realizowanych zadań.
Agencja Rynku Rolnego swoją
działalnością w zakresie wsparcia rynku rolno-spożywczego obejmuje ponad
20 grup towarowych, administrując ponad
50 instrumentami i mechanizmami wsparcia. W ramach zadań ustawowych realizuje
ponadto działania związane z promocją i informacją dotyczącą produktów rolno-spożywczych, prowadzi szeroko zakrojone analizy rynkowe i wspomaga polskich przedsiębiorców w dotarciu z ich produktami na
rynki krajów trzecich.
ARR spełnia wymagania normy Systemu
Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009,
na co dowodu dostarczył audit certyfikujący
przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. W 2009 roku Agencja
otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością w zakresie administrowania mechanizmami WPR UE, mechanizmami krajowymi oraz Funduszami Promocji.
l

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR
22 661 72 72

www.arr.gov.pl
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Agencja Nieruchomości Rolnych jest
instytucją reprezentującą Skarb Państwa
w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. Do połowy lipca 2003 r. działała
pod nazwą Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa, którą powołano w październiku 1991 r. Nieruchomości przejęte
przez Agencję, głównie po zlikwidowanych
państwowych gospodarstwach rolnych
oraz z Państwowego Funduszu Ziemi tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP).
Z przejętych do Zasobu 4,7 mln ha
gruntów ANR do końca 2009 r. Agencja
sprzedała blisko 2 mln ha gruntów ZWRSP.
Sprzedaż odbywa się w drodze przetargowej, w tym w przetargach ograniczonych
na rzecz rolników indywidualnych oraz bezprzetargowej. Cały proces sprzedaży i dzierżawy gruntów realizowany jest przez 16
oddziałów terenowych i filii Agencji.
W Zasobie na koniec 2009 roku pozostawało 2,2 mln ha, z czego blisko. 1,7 mln
ha stanowiły grunty wydzierżawione. Dzierżawcy gruntów Zasobu mogą korzystać
z pierwszeństwa nabycia tej ziemi. Na
sprzedaż lub inny sposób rozdysponowania
oczekuje zaś około 330 tys. ha, w dużej
części są to grunty o niskiej przydatności
rolniczej.
Agencja Nieruchomości Rolnych
oprócz gruntów rolnych w swojej ofercie
posiada największy i najatrakcyjniejszy pakiet gruntów inwestycyjnych w Polsce.
ANR dysponuje około 100 tys. ha gruntów,
w tym około 66,3 tys. ha w granicach administracyjnych miast. Są to działki przeznaczone pod zabudowę przemysłową,
handlowo-usługową, mieszkaniową oraz
sportowo-rekreacyjną. Nieruchomości te
charakteryzują się atrakcyjną lokalizacją,
uregulowanym stanem prawnym oraz jasnymi procedurami nabywania.
Na nieruchomościach zakupionych od
ANR powstają inwestycje typu „green
fields”, parki technologiczne i przemysłowe,
jak również centra logistyczne, handlowe,
biznesowe oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Zainwestowały na nich międzynarodowe koncerny takie jak: General Motors,
Opel, Sharp, LG, Toyota, Michelin, Electrolux, Isuzu, Viessmann czy IKEA. Każda
z tych inwestycji istotnie przyczyniła się do
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poprawy sytuacji na rynku pracy oraz warunków życia mieszkańców danego regionu.
W 2009 r. Agencja Nieruchomości
Rolnych sprzedała ponad 1 tys. ha gruntów inwestycyjnych za łączną kwotę 163
mln zł. Sprzedaż gruntów inwestycyjnych
odbywa się w drodze przetargów nieograniczonych (licytacji) organizowanych przez
16 oddziałów terenowych i filii ANR na terenie całego kraju.
Agencja Nieruchomości Rolnych,
zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
przekazuje także nieodpłatnie grunty, na
których powstaje wiele obiektów poprawiających jakość życia społeczności lokalnych.
Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, Lasy Państwowe, kościelne osoby prawne, spółki Skarbu Państwa i inne uprawnione podmioty. W ciągu
18 lat ANR przekazała nieodpłatnie ok.
331 tys. ha gruntów o łącznej wartości ok.
13 mld zł.
Jednostkom samorządu terytorialnego
(gminy, powiaty, województwa) ANR przekazała nieodpłatnie ok. 50 tys. ha na realizację celów własnych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie
m.in. dróg, ulic, mostów, zaopatrzenia w
wodę, kanalizacji, utrzymania czystości,
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, komunalnego i socjalnego budownictwa
mieszkaniowego, kultury, ochrony zabytków, sportu, gminnych targowisk, cmentarzy komunalnych czy obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej
Agencja Nieruchomości Rolnych,
w ramach Programu Pomocy Środowiskom
Popegeerowskim, udziela również bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom, które przejęły lub przejmą nieodpłatnie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa zamieszkałe lokale oraz budynki
i urządzenia infrastruktury technicznej bez
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uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego przez Agencję.
Na realizację tego programu w latach
2009–2011 Agencja przeznaczy 180 mln
zł. W samym tylko 2009 r. odziały terenowe
i filie Agencji Nieruchomości Rolnych zawarły ponad 190 umów o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej gminom
i spółdzielniom mieszkaniowym na łączną
kwotę 47 mln zł.
Od połowy lipca 2003 r. Agencja, oprócz
zadań wynikających z realizacji ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, realizuje zapisy
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W myśl ustawy Agencja ma obowiązek nadzorowania obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce w drodze analizy zawieranych w prywatnym obrocie umów oraz
wykonywania – w uzasadnionych przypadkach – prawa pierwokupu i wykupu. W ten
sposób Agencja przyczynia się do powiększania rodzinnych gospodarstw rolnych
i systematycznych zmian w strukturze obszarowej polskiego rolnictwa. Agencja nie
nabywa nieruchomości, które ze względu
na ich charakter (np. siedliska rolnicze),
powierzchnię (małe obszarowo) lub inne
cechy (od wielu lat nie są użytkowane rolniczo), nie mają istotnego znaczenia z punktu widzenia realizacji celów ustawy.
Uprawnienia do pierwokupu nie przysługują
Agencji m.in. w przypadku przeniesienia
własności pomiędzy osobami bliskimi (głównie w obrębie rodziny), a także gdy nabywcą
jest rolnik indywidualny powiększający gospodarstwo rodzinne do powierzchni nie
przekraczającej 300 ha użytków rolnych.
ANR sprawuje nadzór nad działalnością
51 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach te prowadzą hodowlę
twórczą i zachowawczą oraz gromadzą
najcenniejszy materiał genetyczny roślin
i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Odgrywają także wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie. W spółkach hodowli roślin rolniczych zgrupowany jest najcenniejszy materiał genetyczny zbóż, roślin
strączkowych i motylkowych, traw, buraka
cukrowego, buraka pastewnego i ziemniaka, a w spółkach hodowli roślin ogrodni-

czych materiał genetyczny warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych. Udział odmian spółek ANR we wszystkich odmianach wpisanych do Rejestru Odmian wynosi ok. 40%.
Spółki hodowli zwierząt prowadzą hodowlę bydła, koni, a także w węższym zakresie trzody chlewnej i owiec. Uczestniczą w realizacji krajowych programów hodowli zwierząt gospodarskich, dostarczając na potrzeby tych programów męski
i żeński materiał hodowlany. Postęp biologiczny do populacji masowej wprowadzany
jest głównie poprzez reproduktory, szeroko
wykorzystywane w rozrodzie zwierząt. Dobrym przykładem są buhaje i ogiery wyhodowane w spółkach ANR, które stanowią
50–60% ogółu rozpłodników używanych do
doskonalenia krajowej populacji bydła mlecznego i koni.
Spółki odnoszą światowe sukcesy
w hodowli koni. W stadach ogierów i stadninach koni występują znane i cenione rasy:
pełna krew angielska, wielkopolskie, małopolskie, czysta krew arabska, śląskie, hucuły, konik polski, konie zimnokrwiste.
Najbardziej uznaną w świecie rasą hodowli
są konie czystej krwi arabskiej. Uzyskują
bardzo wysokie ceny na aukcji w Janowie
Podlaskim, dokąd każdego roku przyjeżdżają
hodowcy z całego świata.
Począwszy od 2004 r. Agencja odprowadza do budżetu państwa kwotę wynikającą z różnicy między wpływami uzyskanymi
z gospodarowania mieniem Zasobu
w danym roku obrotowym, a środkami wydatkowanymi na realizację ustawowych
zadań. Do końca 2009 r. wpłaty Agencji
do budżetu państwa z tego tytułu wyniosły
prawie 4,75 mld zł, w tym: za 2004 r.
przekazano kwotę 508,4 mln zł, za 2005
r. kwotę 677,1 mln zł, za 2006 r. kwotę
1.212,1 mln zł, za rok 2007 sumę 929,0
mln zł, za 2008 r. kwotę 700 mln zł., a za
2009 r. zostanie przekazana suma ponad
700 mln zł. Dodatkowo w 2009 roku Agencja przekazała na Fundusz Rekompensacyjny ok. 840 mln zł. Dotychczasowe
wpłaty do Funduszu, realizowane przez
Agencję od 2006 r. wyniosły łącznie 2,2
mld zł.

www.anr.gov.pl
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Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA jest polskim liderem w hurtowym obrocie świeżymi owocami, warzywami i kwiatami.
Rynek to również przedsiębiorstwo mające
ogromne zasługi w incjowaniu przemiana strukturalnych w polskim ogrodnictwie, wdrażaniu
zmian wyniakających z uregulowań prawnych oraz
informowaniu o najnowszych osiagnięciach naukowych oraz światowych trendach w sektorze
rolno-ogrodniczym.
Głównym zadaniem Rynku Hurtowego jest
tworzenie optymalnych warunków handlu hurtowego owocami, warzywami i kwiatami oraz ułatwianie kontaktów handlowych miedzy producentami i importerami żywności, a jej odbiorcami.
Usytuowany przy aglomeracji warszawskiej jest
nie tylko podstawowym miejscem zaopatrzenia
sklepów województwa mazowieckiego w warzywa, owoce i kwiaty ale pełni również funkcję
redystrybucyjną na inne lokalne rynki hurtowe.

Rynek Bronisze gwarantuje wszystkim użytkownikom, korzystajacym z jego usług, możliwość równego uczestnictwa w wymianie handlowej. Obrót dużą i jednolitą masą towarową
powoduje, że działalność Rynku zmniejsza sezonowe wahania cen oraz stabilizuje ceny na produkty ogrodnicze.
Strategia Spółki przewiduje ciagłe doskonalenie standardów obsługi, wprowadzanie nowych
rozwiązań logistycznych oraz poszerzenie ofery
usług.
Największym potencjałem Rynku Hurtowego
Bronisze jest kompetentna i wykwalifikowana załoga. Dzięki sprawnemu zarządzaniu Spółka odnotowuje bardzo dobre wyniki finansowe, cieszy
się on zaufaniem i szacunkiem tych , którzy z jej
usług korzystają .
Rynek systematycznie doskonali jakość
świadczonych usług, sprawność obsługi i kwali-

fikacje zawodowe pracowników. Wprowadzenie
systemu zarządzania zgodnego z wymogami
normy ISO 9001, 14001 i HACCP zwiększyło
prestiż firmy oraz odpowiedzialności załogi za jakość świadczonych usług. Wdrożenie systemu
umocniło pozycję Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym.
Wszelkie nowe inicjatywy dotyczące funkcjonowania Rynku wprowadzane są po uprzednich
konsultacjach z akcjonariuszami i użytkownikami.
Korzystając ze wspólnych doświadczeń staramy
się znaleść jak najlepsze rozwiązania ułatwiajace
pracę handlowcom.
Bardzo ważnym aspektem działalności Spółki
jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego.
Rynek systematycznie monitoruje swoją działalności starając się niwelować jej szkodliwe skutki.
Rynek w liczbach:
l Powierzchnia zabudowana – prawie 40 ha
l Akcjonariusze – ponad 800 osób fizycznych
i prawnych
l Stali najemcy powierzchni handlowych – ponad 470
l Sprzedaż z samochodów (średnio na dobę) –
2500 sprzedawców
l Liczba wjazdów (średnio na dobę) – 5500 samochodów
l Szacunkowa sprzedaż owoców i warzyw
(rocznie) – ponad 1,2 mln ton
l Rocznie wjeżdża na rynek około 1,5 mln samochodów
l Liczba stanowisk do handlu z samochodów –
ponad 1300
l Swoje produkty sprzedaje tu 30 tysięcy gospodarstw
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Ceramika Millena
Parzyce 108 pow. Bolesławiec
59-730 NOWOGRODZIEC
Tel: (0048) 75 7363266
Fax: (0048) 75 7363676

Laureat IX edycji konkursu „Sposób na sukces”
CERAMIKA MILLENA jest producentem
i eksporterem ceramiki. Prowadzimy
własną rodzinną firmę ceramiczną na
terenach Bolesławca - miasta z którego pochodzi Ceramika Bolesławiecka.

Niektóre tradycyjne dekoracje zainspirowane są znanym wzorem pawie
pióra przy użyciu niebieskich i kobaltowych kolorów, a wiele nowszych dekoracji odnosi się do tonacji ciepłych
kolorów Czterech Pór Roku.

Dekoracje CERAMIKI MILLENA są pełne
kwiatów, listków, stemplowanych i malowanych pasków, gwiazdek, kształtów owoców, kółek, muszelek, linijek,
kropek, świderków i wiele innych
kształtów.
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