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PRZEWODNIK PO RANKINGU
• Największe Firmy 2010 - punktacja końcowa - str. 6 i 8
Punktacja końcowa powstaje przez zsumowanie wyników trzech ran-
kingów cząstkowych - przychodów, zatrudnienia i efektywności.
• Największe Firmy - przychody netto z działalności podstawowej
w 2010 roku - str. 10 i 12
Ranking firm, które osiągnęły w ubiegłym roku największe przychody.
Firma o największych przychodach otrzymała 100 punktów, ostatnia
w tym zestawieniu - 1 punkt (zasada ta obowiązuje przy wszystkich ze-
stawieniach cząstkowych rankingu Największe Firmy).
• Największe Firmy - zatrudnienie 31 grudnia 2010 roku - str. 14 i 15
W tej tabeli ustawiliśmy firmy według liczby zatrudnionych osób
(wszelkie formy zatrudnienia).
• Największe Firmy - efektywność (przychód z działalności podstawo-
wej na pracownika) w 2010 roku – str. 18 i 19
Trzeci i ostatni składnik rankingu Największe Firmy czyli zestawienie
firm o największych przychodach na jednego pracownika.
• Największe Firmy - najlepsi w branżach - str. 22 i 23
Zestawienie firm w poszczególnych branżach.
• Najwięksi Inwestorzy - str. 26
Ranking firm przeznaczających najwięcej na inwestycje w 2010 roku. 
To oddzielny ranking, nie wpływający na zestawienie Największe Firmy.
• Najzyskowniejsze Firmy - str. 27
Ranking firm według zysku brutto w 2010 roku. To oddzielny ranking,
nie wpływający na wyniki zestawienia Największe Firmy.
• Najwięksi Eksporterzy - str. 28
Zestawienie firm, które najwięcej wyeksportowały w 2010 r. 
To oddzielny ranking, nie wpływający na zestawienie Największe Firmy.
• Firmy i samorządy - str. 30 i 31
Łączne zestawienie przedsiębiorstw oraz gmin i powiatów naszego
województwa według wielkości obrotów w 2010 r.
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• Wyniki
XIII. ran-
kingu Biz-

nes Warmii i Mazur są dość
optymistyczne. Przede wszyst-
kim po dwóch latach ponow-
nie notujemy 100 firm. W po-
przednich latach nie znalazło
się aż tyle odważnych spółek,
które zechciały podzielić się
swoimi wynikami finansowy-
mi. Ale to psychologiczna stro-
na biznesu. Trzymając się
twardych danych warto za-
uważyć, że aż 44 spółki odno-
towały w porównaniu z ubieg-
łym rokiem większy przychód
(na 63, które podały nam
dane w dwóch ostatnich la-
tach). Mniejsze obroty miało
19 firm. Z zatrudnieniem jest
troszkę słabiej – 26 firm miało
mniejsze zatrudnienie, siedem
utrzymało je na tym samym
poziomie, a 30 przedsię-
biorstw przyjęło do pracy
nowe osoby. Łącznie w grupie
63 firm, które mogliśmy po-
równać rok do roku, zatrud-
nienie wzrosło o 355 osób.
• Trudno porównywać łączny
przychód notowanych firm,
skoro przed rokiem mieliśmy
dane tylko 80 spółek. Ale na-

wet biorąc to pod uwagę, wi-
dać wyraźnie, że przychody
rosną. W ubiegłym roku było
to 15,8 mld zł, rok wcześniej
11,2 mld zł.
• Podobnie dobrze wyglądają
inne wskaźniki. W 2010 r.
eksport spółek z rankingu wy-
niósł razem 5,7 mld zł, rok
wcześniej 3,8 mld zł. Łączne
inwestycje w 2010 r. wynosiły
644 mln zł, a w 2009 r. 315
mln zł. I najważniejsze w biz-
nesie, czyli zysk – w ubiegłym
roku wyniósł łącznie 727 mln
zł, a w 2009 r. 319 mln zł.
• Pozwoliliśmy sobie w tym
roku na ciekawy eksperyment.
Połączyliśmy w jednym od-
dzielnym rankingu obroty
firm i samorządów. Łączne
przychody gmin i powiatów
oraz 100 największych firm
naszego województwa wynio-
słym w ubiegłym roku 21,5
mld zł. Zachęcam do zajrzenia
na strony 30-31, by zobaczyć,
kto jest bogatszy – biznes czy
samorząd.
• Pierwsze miejsce w tegorocz-
nym rankingu Biznes Warmii
i Mazur zajęła elbląska firma
Alstom Power Sp. z o.o., nie-
obecna w naszym zestawieniu
przez pięć poprzednich lat.
Wprawdzie nie ma ani naj-
większych obrotów, ani naj-
większego zatrudnienia, ale
zdobyła dużo punktów za

przychód na pracownika.
Efektywność nagrodzona.
• Warto spojrzeć na rankingi
cząstkowe, gdzie można zoba-
czyć, które firmy są najwięk-
sze pod względem liczby pra-
cowników, a które pod wzglę-
dem przychodów. W tych ze-
stawieniach od lat prowadzi
Michelin Polska SA, bez wąt-
pienia największa firma na-
szego województwa.
• W dotychczasowych trzynas-
tu edycjach rankingu prezen-
towaliśmy dane ponad 300
firm. Nieprzerwanie od pierw-
szego rankingu są z nami:
Grupa Kapitałowa Indykpol,
Animex Grupa Drobiarska
(Oddział w Iławie), Sprint SA,
Społem Powszechna Spółdziel-
nia Spożywców w Olsztynie
oraz Miejskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
Pojawiły się też nowe firmy,
nie notowane w żadnym z po-
przednich rankingów. W tym
roku mamy rekordową liczbę
debiutantów – aż 25 nowych
spółek.
• Jak będzie wyglądał przy-
szłoroczny Biznes Warmii
i Mazur z wynikami za 2011
rok? Na razie wskaźniki eko-
nomiczne są dobre, kryzys
krąży wokół Polski, ale ledwie
nas muska. Pytanie kiedy,
i czy w ogóle, ukąsi.
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DANE
Dane do wszystkich rankingów
pochodzą bezpośrednio od firm
lub z powszechnie dostępnych
źródeł. W tym roku:
• uzyskaliśmy dane o przycho-
dach i o zatrudnieniu 100 firm,
• 34 firmy podały dane o eks-
porcie,
• 66 firm podało wysokość in-
westycji,
• 73 firmy podały swój zysk
brutto.
Dziękujemy.
Znak „-” w tabelkach oznacza, że
albo firma nie podała nam da-
nych, albo one nie występują (np.
firma nie prowadzi eksportu).
Uwagi do danych:
- Alstom Power Sp. z o.o. – za
okres 1.04.2010-31.03.2011,
- Zakład Cmentarzy Komunalnych
– liczba pracowników z 2007 r.,
przychody ogółem bez dotacji
(Biuletyn Informacji Publicznej),
- Zakład Lokali i Budynków Ko-
munalnych – liczba pracowni-
ków z 2006 r., przychody ogó-
łem bez dotacji (BIP),
- Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski – na podstawie Uchwały
Nr 536 senatu uczelni z listo-
pada 2010 r.
Dane zebrali:
• Anna Banaszkiewicz • Krzysz-
tof Bieniek • Robert Zienkiewicz.
Projekt okładki:
• Małgorzata Brejniak.
Skład:
• Dobrochna Bugiera.
Opracowanie wyników rankin-
gów i redakcja wydania:
• Robert Zienkiewicz
r.zienkiewicz@gazetaolsztynska.pl
tel. (89) 539 75 75


