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ROZWÓJ TO JEDYNA DROGA
DLA FIRM Z WARMII I MAZUR
— Sytuacja gospodarcza na
Warmii i Mazurach zmienia się
dynamicznie. Jak pan to ocenia
ze swojej perspektywy?
— Warmińsko-Mazurskie to
trudny rynek. Nie ma co ukrywać, że w wielu aspektach odstajemy od bardziej rozwiniętych
rejonów Polski. Ale nie jesteśmy
na straconej pozycji. Mamy duży
potencjał i cieszę się, że coraz więcej ﬁrm to wykorzystuje. To już
nie jest województwo bagienno-szuwarowe, jak to kiedyś ktoś
określił. Coraz mocniej zaznaczamy swoją obecność na mapie
Polski. To idealne miejsce do
rozwoju nowoczesnych, czystych
technologii.
— W czym ﬁrmy z naszego regionu powinny upatrywać swoją
szansę?
— Mamy XXI wiek — prowadząc ﬁrmę, nie musimy ograniczać się do działania jedynie na
rynku lokalnym czy regionalnym.
Nie ma przeszkód, żebyśmy szukali klientów w Polsce, a nawet za
granicą. Coraz więcej ﬁrm sięga
po automatyzację w swojej działalności. Różnego rodzaju roboty,
nowe technologie, innowacyjne
sposoby zarządzania — to bardzo
mocno wpływa na konkurencyjność. Dzięki takim zabiegom
możemy z powodzeniem stawać
w szranki z przedsiębiorstwami z o
wiele bardziej rozwiniętych regionów. A przy tym nowe technologie są z reguły bardzo ekologiczne. Nie zapominajmy, że przyroda
Warmii i Mazur to wartość, której
nie wolno zniszczyć. Nie tylko
stanowi fundament naszej turystyki, ale jest po prostu własnością wszystkich mieszkańców.

WYDAWCA
Grupa WM Sp. z o.o.,
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
PREZES : Jarosław Tokarczyk
REDAKTOR NACZELNY
Igor Hrywna
REDAKTOR WYDANIA
Beta Brokowska

Fot. Zbigniew Woźniak

Województwo warmińsko-mazurskie wciąż odstaje gospodarczo od zachodnich regionów Polski.
Nie stoimy jednak na straconej pozycji — wręcz przeciwnie! O szansach dla ﬁrm z naszego regionu
mówi Jarosław Tokarczyk, prezes Grupy WM.

Jarosław Tokarczyk, prezes Grupy WM: W tym wydaniu „Biznesu Warmii i Mazur” znajdziemy wiele
rankingów i zestawień. To bardzo wartościowe dane
— A czego przedsiębiorstwa
powinny się wystrzegać?
— Często słyszę, że ktoś dąży do
stabilizacji w ﬁrmie. Pracownicy,
menedżerowie i szefowie chcieliby osiągnąć stabilizację. A to fatalna strategia! Przedsiębiorstwo,
które dąży do stabilizacji zawsze
będzie rozwijało się wolniej od

konkurencji. Rynek cały czas
idzie do przodu, ﬁrmy się rozwijają. Gdy ktoś chce jedynie stabilizacji, na własne życzenie funduje sobie duże kłopoty. Jeśli ﬁrmy
z naszego regionu mają się czegoś
wystrzegać, to właśnie dążenia do
stabilizacji. Kierunkiem, w jakim
każda ﬁrma musi iść jest rozwój.
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Tylko permanentny rozwój zapewni przedsiębiorstwu konkurencyjność, nowych klientów,
coraz lepszą kadrę. Nie ma innej
drogi. Jest takie powiedzenie:

„ŚWIAT IDZIE DO PRZODU — KTO
STOI W MIEJSCU, TEN SIĘ COFA”.

W biznesie sprawdza się to, jak
nigdzie indziej.
— W tegorocznym wydaniu „Biznesu Warmii i Mazur” znajdziemy
wiele rankingów i zestawień.
Jak dużą wagę należy do nich
przykładać?
— Dla mnie to bardzo wartościowe dane. Wszyscy wiemy, że suche liczby nie oddają
w pełni sytuacji danej ﬁrmy czy
organizacji. Na jej prawdziwy
stan wpływają również kwestie miękkie, których nie da
się ubrać w żadne tabelki. Ale
pamiętajmy, że każde przedsiębiorstwo działa dla zysku.
Obojętnie czy mówimy o jednoosobowej działalności czy dużej
korporacji — każda ﬁrma działa,
żeby przynosić zysk. I ostatecznym weryﬁkatorem jej skuteczności jest wynik w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli jest dodatni,
to znaczy, że przyjęta strategia
działania i jej konsekwentne realizowanie zdają egzamin. Jeśli
wynik jest ujemny, to znaczy,
że coś jest nie tak. I nie ma tu
miejsca na “ale” — trzeba szybko
wdrażać plan naprawczy. Wciąż
jeszcze sporo ﬁrm — zwłaszcza
małych, młodych — zapomina
o tym. Widzimy pewnego rodzaju modę na start-up’y. Bardzo
dobrze, im więcej takich ﬁrm,
tym lepiej dla nas. Ale w pogoni
za nowymi rozwiązaniami nie
wolno zapominać o tym fundamencie, czyli końcowym wyniku
ﬁrmy. Owszem, on nie musi od
razu być dodatni — czasem na
jego osiągnięcie potrzeba wielu
lat. Ale prędzej czy później każda ﬁrma musi zacząć zarabiać.
Bartosz Orliński

REKLAMA W OLSZTYNIE
ul. Tracka 5,
tel. 885 998 201, 500 603 603
reklama@gazetaolsztynska.pl

PRENUMERATA
89 539 76 67
89 539 76 65

GAZETAOLSZTYNSKA.PL
redakcja@gazetaolsztynska.pl
tel. 89 539 75 20

DRUK
Drukarnia Prasowa Grupy WM Sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Tracka 7
tel. 89 539 74 21
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To pierwszy taki Decathlon w Polsce
Panele fotowoltaiczne, system
recyklingu wody, zielony parking z
drzewami. W Olsztynie otwarto nowy
sklep marki Decathlon. Jako pierwszy w
oѴv1;-ruof;h|o-mov|-j]o7mb;
b7;.  $&ĺѴb;m1bm-f7.
||-fm-fb<hvlb;ঋ1b;0ॕu
vru<|bo7b;৵vrou|o;fĺ
Sklep Decathlon Olsztyn znajduje
vb<ruѴb1"|-mbvj-- ou-m-ĺ
;]orob;u1_mb-_-m7Ѵo-movb
-৵ƒƏƏƏlhĺ)o=;u1b;m-f7f;vb<
o7b;৵bvru<|7oru-b-mb-ohojo
ƖƏ7v1rѴbmvrou|o1_ŋ-uॕmo
7Ѵ--l-|ouॕķf-hbruo=;vfom-Ѵbv|ॕĺ

W

vv|hb;
ruo7h|
v.
projektowane i testowane
przez ekspertów-pasjonatów
w
centrach
testowych.
o1_o7. lb<7 bmmlb o7
|-hb1_ l-u;h f-h u|;m]oķ olovķ o]-m-ķ
-Ѵ;mfbķ -0-bfbķ ;1_-ķ $ub0ou7 1 );7Ľ;ĺ
;1-|_Ѵom|ul-rb;1<m-71-jlruo1;v;lŊo7
ruof;h|ķroru;ruo7h1f<bѴo]bv|h<ĺo-Ѵ-
|o-r;mbࣀ৵|hombholruo7h|m-f৵v;f
f-hoঋ1bķ  bmmo-1fmlb uob.-mb-lb ŋ b 1o
-৵m;ŋruv|<rm1_1;m-1_ĺ

EKOKONCEPT
Ѵ- ;1-|_Ѵom vrou| |o 7uob; b 70-mb;
o
ঋuo7obvhoĺ
Ѵ-|;]o
mo
vhѴ;r
 Ѵv|mb; ov|-j -ruof;h|o-m ]o7mb;
 b7;.  $&ĺ )houv|-mo  mbl
m-fmov; |;1_moѴo]b;ĺ -m;Ѵ; =o|ooѴ|-b1m;
u;7hf.|-u-mb; 7|Ѵ;mh o Ɛƒ ƐƐƖ h]
vh-ѴbuohŐ|oƕƏѷlmb;fmb৵bmm;ķrouॕm-Ѵm;
vhѴ;rőĺ ;1-|_Ѵom Ѵv|m l- uॕmb;৵ vv|;l
u;1hѴbm] o7ķ h|ॕu ro-Ѵ- lmb;fvࣀ f;f
৵1b; o ƔƏѷĺ ) ro0Ѵb৵ m-f7f; vb< b;Ѵom
r-uhbm]0ѴbvhoѶƏ7u;-lbĺ

"!$ 



Ѵv|ॉvhb ;1-|_Ѵom f;v| ƔѶ vhѴ;r;l l-uhb
 oѴv1;ĺ b;uv o|-u|o  ƑƏƏƐ uoh m-
-uv-vhbl$-u]ॕhķ-m-ঋb;1b;ƐƖƕѵuoh
; u-m1fbĺ-uh--|u7mb-ohojoƒƔƏƏovॕ0ĺ;f
lbvf. f;v| lo৵Ѵbb-mb; f-h m-fb<hv;f Ѵb10b;
Ѵ7b 1;ur-mb- u-7oঋ1b b houঋ1b rjm.11_ 
ru-b-mb-vrou|ĺ ;1-|_Ѵomru-]mb;ķ-0h-৵7
lॕ]jvo0b;rooѴbࣀm--hrvru<|bo7b;৵ķ
mb;-Ѵ;৵mb; o7 -vo0moঋ1b rou;Ѵ- 1 lb;fv1-
-lb;vh-mb-ķ  b.h  |l mb;v|-mmb;

7ovhom-Ѵb vof. o=;u|<ĺ uo7h| v. 7ov|<rm; ru-1ombhॕf৵o7uohv;ur-vf<7ovrou|
mb;|ѴhovhѴ;r-1_v|-1fom-um1_ķ-Ѵ;uॕmb;৵ ঋuॕ7Ѵoh-Ѵm;fvroj;1moঋ1bĺ
 vhѴ;rb; omѴbm;ķ 7b<hb 1;l l-uh- lo৵;
;1-|_Ѵom -r;mb- uॕmb;৵ 0o]-| -hu;v
u;-Ѵbo-ࣀvof.lbvf<m-|;u;mb;1-j;]ohu-fĺ
vj]ĺ - |;u;mb; vhѴ;r lo৵m- vhouv|-ࣀ
 v;ubv uo;uo;]o 1 m-u1b-uvhb;]o
ou- v|ouࣀ vr;uvom-Ѵbo-m ruo7h|
|;ulb1mlm-7uhb;lĺom-7|of.|hol
7o]o7mb;mb;l v. hbovhb uof;h|Ƴķ  h|ॕu1_
hoѴb1mb lb;vh-ॉ1 lo]. vhouv|-ࣀ lo৵m- -lॕbࣀ h-৵7 ruo7h| m-f7f.1 vb<
 1-jo7o0o;]o 0obvh- b;Ѵo=mh1fm;]o  o=;u1b; ;1-|_Ѵomķ - mb;7ov|<rm  vhѴ;rb;
ou- ruvmb1ॕ Ő0<7. 7ov|<rm;  ]o7bm-1_ v|-1fom-umlķ - |-h৵; rmh| 1Ѵb1h -m7 1oѴѴ;1|ķ
o|-u1b-őĺ )uॕ৵mbhb;l
;1-|_Ѵom f;v|  h|ॕu1_ v0ho b ]o7mb; -l-b- vb< b
lo৵Ѵboঋࣀ |;v|o-mb- ruo7h|ॕ m- lb;fv1ķ o70b;u- -hrĺ o7-|hoo ;1-|_Ѵom o=;uf;
7b<hb 1;l h-৵7- b|-  vhѴ;rb; ru;u-7- vru;7-৵ m- u-|ķ h-u|< hѴb;m|- ou- h-u|
vb< ; vr-mb-j. vrou|o. ru]o7< 7Ѵ- podarunkowe.

SKLEP INNY
)",+"$

1-j;f uo7bmķ - holr;|;m|m- ;hbr-ķ h|ॕu.
j.1 vrou|o- r-vf-ķ 1_<|mb; vj৵ rolo1.
 f-ঋmb-mb h;vঞb |;1_mb1m1_ĺ bѴh
103419otbr-a-M

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

4

BIZNES WARMII I MAZUR

PARTNER
WYDANIA

PARTNER
BIZNESOWY

PRZYSZŁOŚĆ? NALEŻY DO NAS!
Każdy kongres staramy się przygotować w inny sposób, wzbogacając jego tematykę — mówił
o Kongresie Przyszłości Jarosław Tokarczyk, prezes Grupy WM, współorganizator wydarzenia.
Do Centrum Konferencyjnego UWM 6 czerwca przyszły setki gości, ale też wydarzenie było
wyjątkowe – odbywał się tam już trzeci Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości.
ongres Przyszłości to
wydarzenie bez precedensu. Jedyna w regionie wspólna przestrzeń
do dyskusji o przyszłości
Warmii i Mazur, o tym, co trzeba
zrobić, żeby nasz region, zachowując swój najcenniejszy skarb
— właśnie przyrodę — rozwijał
się, a ludzie stąd nie wyjeżdżali
za pracą. To była kolejna ogromna dawka wiedzy, siły, energii
i motywacji. Kongres prowadził
Krzysztof Ibisz.
Czy czeka nas przyszłość z wizji
Szymona Hołowni, którą kreślił
przed uczestnikami kongresu,
gdy mówił o potrzebie ochrony
środowiska, przyrody? Ostrzegał,
że, jeżeli nie zaczniemy działać, to
za jakiś czas nasze dzieci naplują
na nasze groby, pytając, dlaczego
nic nie zrobiliście, chociaż wiedzieliście, że jest źle?
Bo tak naprawdę każdy z nas
jest kowalem swego losu i trzyma klucz do swojej przyszłości.
Trzeba tylko przełamać schematy, postawić sobie cele, a niechęć,
zmęczenie i poczucie braku sensu przekuć w pozytywną energię.
Jak podkreślali organizatorzy,
ważne jest, żeby idee, pomysły,
które rodzą się podczas kongresie, były rozwijane, żyły swoim
życiem.

K

Jarosław Tokarczyk, prezes Grupy WM: W tym roku skoncentrowaliśmy się na sprawach bardzo istotnych dla samorządu i biznesu

Elmar Brok, najstarszy stażem były europoseł

Dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

Margułan Baimuchan, ambasador Kazachstanu w Polsce

Gośćmi specjalnymi byli: Elmar
Brok, najstarszy stażem europoseł, który jako pełnomocnik PE
ds. rozszerzenia UE w 2004 roku,
wspierał nasze starania o przyjęcie do unijnej rodziny; Marek
Prawda, dyplomata, a obecnie
dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz
Margułan Baimuchan, ambasador Kazachstanu w Polsce.

jest zupełnie naturalne, zwłaszcza teraz, kiedy rozmawiamy
o budżecie i nowy układzie politycznym Unii Europejskiej
— podkreślił dr Prawda. — I nad
tym się wszyscy zastanawiają,
na czym ta nowa geograﬁa UE
będzie polegała. Chyba będzie
więcej nowych tematów jak polityka klimatyczna, jak zwalczanie
nierówności, jak opodatkowanie
wielkich korporacji. To są tematy, którymi powinniśmy dziś
żyć. I warto organizować takie
kongresy, po to, żeby próbować
opowiedzieć Unię na nowo, a nie
powtarzać stare slogany, które
już nikogo nie przekonują.
Według niego, Unia Europejska
jest trochę jak szyba. — Zauważa
się ją, jak jest brudna albo stłuczona — mówił dyplomata. — Od
dziesięciu lata Unia działa w trybie zarządzania kryzysami, trzeba

— KAŻDY KONGRES STARAMY
SIĘ PRZYGOTOWAĆ W NIECO
INNY SPOSÓB, WZBOGACAJĄC
JEGO TEMATYKĘ — PODKREŚLIŁ
JAROSŁAW TOKARCZYK, PREZES
GRUPY WM. — W TYM ROKU
SKONCENTROWALIŚMY SIĘ NA
SPRAWACH BARDZO ISTOTNYCH
DLA SAMORZĄDU I BIZNESU.
— Świat nie stoi w miejscu, wyzwania są ogromne — podkreślał
marszałek województwa Gustaw
Marek Brzezin na kongresie, mówiąc o konieczności takiej debaty
o przyszłości regionu. — To dobrze, że w regionie przynajmniej
raz w roku spotykamy się, oceniamy, ale też patrzymy w przyszłość.
Nowością tegorocznego kongresu był panel dotyczący cyberbezpieczeństwa, co dziś w dobie
internetu staje się wielkim wyzwaniem.

AMBASADOR KAZACHSTANU
ZACHĘCAŁ DO WSPÓŁPRACY
I INWESTOWANIA
W KAZACHSTANIE, BO
KAZACHSTAN TO TEŻ OKNO NA
RYNKI UNII EUROAZJATYCKIEJ,
RYNEK CHIŃSKI I AZJI
CENTRALNEJ.
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— Kazachstan dynamicznie się
rozwija — podkreślił ambasador
Baimuchan. — Przed 28 lat, kiedy nasz kraj odzyskał niepodległość, PKB na jednego mieszkańca wynosiło 600 dolarów,
a obecnie ponad 11 tys. dolarów
na osobę.
Dr Marek Prawda, były ambasador Polski w Szwecji i Niemczech, a teraz dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce,
w swoim wystąpieniu próbował
odpowiedzieć na pytanie „Co z tą
Europą?” i podkreślił: — Bardzo
się cieszę, że ten kongres ma
akurat anteny wysunięte na te
nowe czasy. I myślę, że warto teraz o tym rozmawiać i próbować
wyczytać z tego swoje szanse regionalne.
Zdaniem dyplomaty, potrzebą
chwili jest organizacja takich
właśnie kongresów. — To jest to

było gonić od pożaru do pożaru.
W tej chwili takim kłopotem Unii
jest to, jak opowiedzieć Europę

JAK PODKREŚLALI
ORGANIZATORZY,
DLA NICH WAŻNE
JEST, ŻEBY IDEE,
POMYSŁY, KTÓRE
RODZĄ SIĘ NA
KONGRESIE BYŁY
ROZWIJANE, ŻYŁY
SWOIM ŻYCIEM.
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tym wszystkim, którzy przestali
ją widzieć. Dla których jest ona
taką przezroczystą szybą.
Swoimi przemyśleniami jak
poradzić sobie z przyszłością
podzielił się Elmar Brok. Dziękując za zaproszenie, polityk
zwrócił uwagę na zmiany, jakie
zaszły w naszym kraju. — Gdy
widzę, jak Polska się rozwija, to
muszę powiedzieć, że od 1989
roku Polska przeżywa prawdziwy cud — stwierdził Elmar Brok.
— I okazuje się, że Europa i demokracja to nie jest takie złe
rozwiązanie dla Polski. I to jest
podstawa do budowania dalej.
— Historia jest po to, żeby wyciągać z niej wnioski i uczyć się,
a nie po to, żeby ją rozpamiętywać i stwarzać nowe problemy
— mówił Brok. — My, Europejczycy, powinniśmy patrzeć na
globalizację jako na zjawisko,
które niesie pewne szanse,
a patrząc na te szanse trzeba się
zastanowić, jak je wykorzystać
dla naszej korzyści. Dziś żyjemy
w globalnej wiosce. To jest zupełnie inny świat niż jeszcze niedawno. I w tym nowym świecie
nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z wyzwaniami Globalizacja, digitalizacja pojawia
się jako nowy świat, o którym
jeszcze nie wszystko wiemy. To
również problemy zewnętrznego
bezpieczeństwa.

— TERAZ JUŻ NIE CHODZI
O TO, ŻEBY WYBUDOWAĆ
KOLEJNĄ ŁADNĄ DROGĘ, ALE
ZMIENIĆ PRIORYTETY I ZACZĄĆ
INWESTOWAĆ W TECHNOLOGIE
I W TYM OBSZARZE ODNOSIĆ
SUKCESY — PODKREŚLAŁ
NIEMIECKI POLITYK.
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śląc o inwestycjach zwraca się
też uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. — Z jednej strony firmom przyświeca
zysk, ale ten zyska można wykorzystać w bardzo pożyteczny
społecznie sposób i podzielić
się nim z lokalnymi społecznościami — mówił Waldemar
Zawiślak, dyrektor sprzedaży
EGGER Biskupiec. — Chcemy
być dobrym sąsiadem i współdziałać z lokalnym społeczeństwem, regionem — podkreśla
prezes Zawiślak.

Organizatorzy i goście nie kryli satysfakcji: kongres przyniósł moc energii

PODCZAS KONGRESU PO RAZ
PIERWSZY POJAWIŁA SIĘ
TEŻ TEMATYKA GOSPODARKI
ODPADAMI. TO GORĄCY TEMAT,
CO POKAZAŁY OSTATNIE
PODWYŻKI OPŁAT ZA WYWÓZ
ŚMIECI, A DO TEGO DOCHODZI
JESZCZE PRZECIEŻ KWESTIA
EKOLOGII.

W ubiegłym roku statystyczny
Polak wyprodukował 312 kilogramów odpadów.
— Właściwa gospodarka komunalna to bardzo istotny,
a może i najistotniejszy element
ochrony środowiska — podkreślił biorący udział w kongresie
Andrzej Ryński, członek zarządu
Remondis Olsztyn.
Kongres to tradycyjnie też
wielka dawka motywacji, a więc
prelekcje, warsztaty, które prowadzili najlepsi w Polsce trenerzy, eksperci. Organizatorzy
i goście podkreślali zgodnie:
Warmińsko-Mazurski Kongres
Przyszłości przyniósł dużo energii, nowych pomysłów, propozycji. W kongresie była moc!

Szymon Hołownia mówił o potrzebie ochrony środowiska

Andrzej Mielnicki

Podczas kongresu rektor
UWM prof. Ryszard Górecki
mówił o potrzebie utworzenia Rady Rozwoju Północno-Wschodniej Polski, która skupiałaby uczelnie, samorządy
i firmy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego
i kujawsko-pomorskiego.
— Tego typu wydarzenia jak
Kongres Przyszłości są potrzebne, bo możemy podzielić
się swoimi doświadczeniami,
skorzystać z osiągnięć nauki
i biznesu — mówił na kongresie Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

RAFAŁ SZCZEPAŃSKI,
BIZNESMEN I PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW
PLUSK, POŁUDNIOWEJ WARMII
I GALINDII ZACHODNIEJ, PO
RAZ TRZECI BRAŁ UDZIAŁ
W KONGRESIE.

Rafał Szczepański, biznesmen
i prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Plusk, Południowej Warmii i Galindii Zachodniej

Yuri Drabent, człowiek z branży social media, gość kongresu

Samorządowcy, politycy, przedsiębiorcy, eksperci. I setki gości. Kongres
odbył się 6 czerwca w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

— Moja miłość do tego regionu jest z wyboru, a nie z przymusu. A ten kongres tylko to
potwierdza — mówił. — I widzę,
że ta impreza nabiera tempa
z każdym rokiem, ale też pokazuje i udowadnia, że Warmia
i Mazury muszą się rozwijać.
Inaczej będą się zwijać. Jednak
Kongres to nie wystrzał z armaty i od razu są efekty. To jest
praca organiczna. Każdy proces
twórczy wymaga pomysłu, determinacji. Kongres Przyszłości
to świetna promocja regionu,
pokazuje, że jesteśmy razem
i działamy dla naszego dobra.
Jak każdy region, tak Warmia i Mazury, potrzebują nowych inwestycji. Bo za nimi
idą miejsca pracy. Jednak my-

W tym roku nad wartością merytoryczną kongresu czuwała Rada
Programowa, na czele której stał
Gunter Verheugen, minister stanu,
członek Komisji Europejskiej, który
w latach 1999-2004 był odpowiedzialny za poszerzenie UE.
Tegoroczny Kongresu Przyszłości
miał wymiar charytatywny. Pieniądze zebrane z biletów zostaną przekazane na rehabilitację 5-letniej Ali,
podopiecznej Fundacji „Przyszłość
dla Dzieci”.
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RANKING FIRM Z NAJWIĘKSZYMI PRZYCHODAMI cz. 1 (1-33)
LP.

NAZWA

Przychody 2017

1

MICHELIN POLSKA S A

2

GRUPA KAPITAŁOWA DBK

1 714 677 274

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

3

INDYKPOL S A

874 601 000

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

4

SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.

623 118 414

Produkcja pozostałych mebli

5

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GIŻYCKU

583 739 173

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

6

SERWISTAL Sp. z o.o.

569 960 275

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

7

INTER LAND Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

448 626 635

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

8

DFM Sp. z o.o.

444 751 474

Produkcja pozostałych mebli

9

MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o.

437 873 155

Produkcja pozostałych mebli

10

AUTO LAND POLSKA S A

392 165 341

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

11

FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

389 787 498

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

12

MAG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

377 654 557

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

13

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

371 169 714

Szkoły wyższe

14

OSTRÓDA YACHT Sp. z o.o.

347 848 112

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

15

PAGED SKLEJKA S A

324 452 000

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16

SERY ICC PASŁĘK Sp. z o.o. ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU OBCYM PASŁĘK INTERNATIONAL CHEESE COMPANY LTD

312 548 800

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

17

ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S A

290 649 243

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

18

IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.

289 907 400

Pozostałe drukowanie

19

MARDI Sp. z o.o.

286 697 078

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

20

CONSTRACT EXPORT IMPORT Sp. z o.o.

283 568 429

Produkcja pozostałych mebli

21

D R E Sp. z o.o.

22

NUTRIPOL Sp. z o.o.

23

BRW COMFORT Sp. z o.o.

24

4 987 549 000

255 714 581
237 587 836

Opis PKD
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

234 071 791

Produkcja pozostałych mebli

ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE PRAWDA Sp. z o.o.

225 569 382

Produkcja pozostałych mebli

25

BARTEX Sp. z o.o.

218 506 857

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

26

DEKORGLASS DZIAŁDOWO S A

202 928 602

Produkcja szkła gospodarczego

27

YETICO S A

199 297 435

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

28

EUROTRAILER Sp. z o.o.

198 721 886

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

29

TRANS SER MARIAN SZUMSKI ZBIGNIEW KORZENIOWSKI
SPÓŁKA JAWNA

194 443 615

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

30

HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.

182 229 312

Produkcja szkła gospodarczego

31

ELTRIM KABLE Sp. z o.o.

178 171 348

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

32

BRUSS POLSKA Sp. z o.o.

177 906 992

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

33

FLSMIDTH MAAG GEAR Sp. z o.o.

174 504 900

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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DOŚĆ ETATU, CZAS NA FIRMĘ
Może czas na ﬁrmę? Niejeden pracownik właśnie tak rozpoczął realizację swojego marzenia
o własnym biznesie. Ale prawda wygląda nieco inaczej, nierzadko boleśnie. Bo własna ﬁrma
to wielka odpowiedzialność, masa trudności i — wcale nierzadko — powolny rozwój.
raca na własny rachunek. To marzenie wielu pracowników. Ale
to marzenie ma różne
podstawy. Jedni mają
bardzo dobry pomysł. Inni chcą
się poczuć „prestiżowo”. Bo
przecież bycie biznesmenem to
prestiż, nawet gdy nasza ﬁrma
składa się z jednego pracownika — nas. Ale to właśnie małe
przedsiębiorstwa są bardzo potrzebne gospodarce. Rejestracja
działalności jest darmowa, a na
dodatek jest to najtańsza forma
prowadzenia działalności. Ale
prowadzenie ﬁrmy nie jest pozbawione wad. I najważniejsze
w ﬁrmie jest jej ciągłe rozwijanie. Bo tylko zdrowa, rozwojowa
ﬁrma na siebie zarabia.
— Uczono nas zawsze modelu socjalistycznego, że państwo
nam da, zrobi coś za nas. Od
lat 90. zmieniono ten model na
„weź sprawy w swoje ręce”, bo
państwo nic nie da. Nie dość
jednak, że nic nie daje, to do
tego zabiera — mówi dr Waldemar Kozłowski, ekonomista.
— Jak wiadomo, na wszelkie
programy socjalne trzeba mieć
pieniądze. A wystarczy przypomnieć, że ponad 90 proc. dochodów z podatków pochodzi
z sektora MŚP (małe i średnie
przedsiębiorstwa —red.). Temu
też służyło np. JPK VAT ( jednolity plik kontrolny VAT).
Państwo ma więc swoje cele,
a przedsiębiorca — swoje. Niby
mamy zniżki, np. połowa składek dla przedsiębiorców przed
26 rokiem życia, więc pomoc
jest, ale tak naprawdę mało znacząca — przyznaje dr Kozłowski.
Na dodatek przedsiębiorcy
często nawet nie liczą, ile godzin
muszą spędzić w pracy, nie mają
urlopów...
— Dlatego mówię im zawsze,
żeby przeliczyli czas, który poświęcają na biznes, na stawkę
godzinową. Wychodzi im czasami 3 albo 5 zł. Na etacie jest
dużo więcej. Z drugiej jednak
strony istnieje możliwość rozwoju, co jest kuszące. Jest też pewne poczucie bezpieczeństwa, że
nikt nas nie zwolni — ale ﬁrma
musi się rozwijać — podkreśla dr
Kozłowski. — Młodych szkoliło
się, że warto iść w sektor MŚP,
starsi są bardziej przyzwyczajeni do tego, że coś dostaną od
państwa.

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

P

Jest najpopularniejszą formą.
Za zobowiązania ﬁnansowe spółki
nie odpowiadają jej współwłaściciele, a wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji jedynie z majątku
spółki i to tylko do wysokości kapitału zakładowego. Umowa między wspólnikami musi być sporządzona w formie aktu notarialnego,
a kapitał założycielski sięgać co
najmniej 5 tys. złotych.

Fot. pixabay.com

Najbardziej złożona

Ponad 90 proc. dochodów z podatków pochodzi od sektora małych
i średnich przedsiębiorstw
MIMO TO ZAWSZE POLECAM
MŁODZIEŻY PROWADZENIE
WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI — MÓWI
DR KOZŁOWSKI. — TRZEBA SIĘ
JEDNAK LICZYĆ Z KONKURENCJĄ,
POTRZEBNYM KAPITAŁEM.
TRZEBA PO PROSTU DOBRZE
KALKULOWAĆ.
Ekonomista tłumaczy: — Firmę
buduje się latami, a młodzi często
są nastawieni na natychmiastowy sukces. Trzeba jednak czasem
przetrwać chude lata, być na bieżąco z branżą. Gdy szkolę bezrobotnych, to często okazują się
byłymi przedsiębiorcami, którzy
dostali dotację, ale ponad połowa takich małych ﬁrm po dwóch
latach się zamyka. Przyznają się,
że interesuje ich dotacja, a później
jakiś socjal czy zasiłek.

Kilka ważnych pytań
Załóżmy jednak, że jesteśmy
zdecydowani na ﬁrmę... Na początku wybieramy więc branżę,
w której chcemy działać, i rejestrujemy działalność Można
to zrobić nawet przez internet
(proﬁl zaufany). Ale na początku trzeba sobie odpowiedzieć
na kilka ważnych pytań: jak zamierzamy płacić podatki (a tych
jest wcale niemało), czy chcemy
zostać płatnikiem VAT, jaki bę-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

dzie nasz zakres działalności, czy
będziemy w stanie się utrzymać,
skąd pozyskamy klientów, jakie
obowiązki ma przedsiębiorca
itd. Najłatwiejsze będzie chyba
wymyślenie nazwy.
Jest kilka rodzajów spółek.
Ogólny podział to: osobowe
(cywilne, jawne, partnerskie
i komandytowe) i kapitałowe
(akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością). Żeby dokonać
wyboru, trzeba odpowiedzieć
sobie na bardzo trudne pytanie:
co, jeśli nam nie wyjdzie.
Czy wówczas odpowiemy osobiście (własnym majątkiem), czy
może założymy spółkę kapitałową
z ograniczoną odpowiedzialnością
lub akcyjną. Wtedy ryzykujemy
tylko kapitał, który zamroziliśmy
w celu założenia spółki. Wtedy
— nawet jeśli długi spółki byłyby
większe od jej majątku — właściciel nie musi pokrywać różnicy.
Przyjrzyjmy się kilku typom.

EKONOMISTA
DR WALDEMAR
KOZŁOWSKI:
FIRMĘ BUDUJE
SIĘ LATAMI,
A MŁODZI CZĘSTO
SĄ NASTAWIENI NA
NATYCHMIASTOWY
SUKCES. TRZEBA
JEDNAK CZASEM
PRZETRWAĆ CHUDE
LATA, BYĆ NA BIEŻĄCO
Z BRANŻĄ.

Spółkę cywilną zarejestrujemy
w urzędzie gminy lub miasta,
więc nie ma tutaj kosztów notarialnych, ale rejestracji musi dokonać każdy wspólnik z osobna.
Gdy przychody netto (w każdym
z ostatnich dwóch lat obrotowych) osiągnął wartość 800 tys.
euro — spółkę cywilną musimy
przekształcić w spółkę jawną.

Spółka cywilna
Spółka cywilna działa w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Nie ma osobowości prawnej.
Wtedy podatek dochodowy naliczany jest w oparciu o ustawę
o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych. Mogą ją założyć zarówno osoby ﬁzyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze.
Ale jeśli mamy wspólnika to
za jego poczynania ponosimy
współodpowiedzialność.

A może jawna?
Spółka jawna działa w oparciu
o przepisy Kodeksu spółek handlowych. W nazwie ﬁrmy wymaga
ujawnienia przynajmniej jednego nazwiska współwłaściciela.
Umowa musi być zawarta w formie pisemnej i zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W spółce jawnej ograniczona jest
też odpowiedzialność majątkowa wspólników.

Kapitał spółki akcyjnej to co
najmniej 100 tys. złotych, a statut
musi być sporządzony w formie
aktu notarialnego. Kieruje nią
zarząd, którego członków powołuje rada nadzorcza. Kapitał
pozyskuje na giełdzie papierów
wartościowych, a akcjonariusze nie odpowiadają tutaj własnym majątkiem.

Podatki
Do wyboru mamy kilka form
opodatkowania, ale nie można
zmienić formy w dowolnym momencie. Podatki można płacić
według skali podatkowej 18 i 32
proc. (progiem jest kwota 85 tys.
528 zł dochodu), lub wybrać podatek liniowy 19 proc. Do dyspozycji jest jeszcze ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.
Możemy też wybrać, czy będziemy
płatnikiem VAT. Aktualnie obowiązujące stawki wynoszą 23, 8
i 5 procent. Nie musimy płacić,
jeśli roczny obrót ﬁrmy jest niższy
niż 200 tys. zł (chyba że VAT jest
obowiązkowy — zależy od branży).
Przy rejestracji, oprócz określenia formy opodatkowania,
trzeba wskazać sposób płacenia
zaliczek na podatek: miesięcznie
albo kwartalnie. Od wyboru opodatkowania zależy rodzaj księgowości ﬁrmy.

Niższy ZUS na start
Przez pierwsze 6 miesięcy nie
trzeba opłacać składek ZUS na
ubezpieczenia społeczne. Na
niższą stawkę można liczyć przez
dwa lata. Składkę zdrowotną
można też częściowo odliczyć od
podatku.
Firma musi też mieć konto
bankowe. W różnych bankach są
różne rodzaje kont ﬁrmowych.
Można jednak użyć prywatnego
konta, choć będzie to mniej wygodne.
Paweł Jaszczanin
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34

SCHWARTE GROUP Sp. z o.o.

172 490 797

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

35

ZAKŁAD DROBIARSKI LECH DRÓB Sp. z o.o.

164 205 372

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

36

LITEXIMP Sp. z o.o.

37

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
INDYK MAZURY Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

153 847 332

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

38

FALKEN TRADE POLSKA Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

151 042 098

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

39

BOSS PRESTO Sp. z o.o.

137 841 868

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

40

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWO HANDLOWE
PROSPER Sp. z o.o.

137 347 700

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

41

MURBET GABRYLEWICZ SPÓŁKA JAWNA

134 180 675

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

42

ELBLĄGDIS Sp. z o.o.

133 849 610

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

43

SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE

132 865 329

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

44

BENE TRUCKS Sp. z o.o.

130 937 343

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

45

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO TRANSPORTOWE
TRACOM Sp. z o.o.

127 905 727

Transport drogowy towarów

46

ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o.

127 789 239

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych

47

MAZURSKIE MEBLE SZYNAKA LIVING Sp. z o.o.

121 976 892

Produkcja pozostałych mebli

48

UBOJNIA DROBIU GÓRNI I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA

117 481 041

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

49

FABRYKA MEBLI SZYNAKA Sp. z o.o.

115 035 195

Produkcja pozostałych mebli

50

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA TRANSBUD EŁK Sp. z o.o.

114 397 308

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

51

LACTIMA Sp. z o.o.

111 635 743

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

52

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

111 349 141

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych

53

PARTNER SERWIS Sp. z o.o.

109 845 014

Naprawa i konserwacja maszyn

54

KACZKAN ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ
JÓZEF KACZKAN SPÓŁKA JAWNA

109 734 655

Produkcja wyrobów tartacznych

55

AUTO WIMAR WARMIA Sp. z o.o.

109 386 369

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

56

WILD POLSKA Sp. z o.o.

106 595 715

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

57

ALCAR Sp. z o.o.

105 486 379

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

58

SILVAN Sp. z o.o.

104 822 227

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka,
słomy i materiałów używanych do wyplatania

59

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

103 036 645

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych

60

STALMOT & WOLMET Sp. z o.o.

102 961 467

Produkcja zamków i zawiasów

61

HAMA POLSKA Sp. z o.o.

100 851 543

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

62

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB Sp. z o.o.

100 753 604

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

63

MODEL ART Sp. z o.o.

97 092 381

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

64

SAFILIN Sp. z o.o.

95 436 160

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici

65

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO EKOBUD Sp. z o.o.

95 013 304

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

66

ROLIMPEX S A

94 908 186

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Przychody 2017

158 757 114

Opis PKD

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
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WYZWANIA DLA EUROPY
TO WYZWANIA DLA REGIONU
Brexit, wojny handlowe, wielkie ﬁrmy cyfrowe — te tematy wydają się niektórym
odległe z perspektywy Warmii i Mazur. Nic bardziej mylnego! To jedne z obliczy globalizacji,
które przekładają się na życie w regionach — mówi Henryka Bochniarz,
założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan.

Z DNIA NA DZIEŃ PREZYDENT
TRUMP OGŁASZA PLANY
WPROWADZENIA NOWYCH
CEŁ I TARYF, A KOLEJNEGO
DNIA POŁOWĘ ZAPOWIEDZI
ODWOŁUJE.
Z drugiej strony globu są Chiny,
których przywództwo z wielką
cierpliwością obserwuje handel
międzynarodowy, dostosowując
produkcję w „fabryce świata” do
sytuacji. Jednak Chiny to już nie
tylko wytwórca prostych dóbr.
Dla przykładu, zachodnie ﬁrmy
z branży motoryzacyjnej otwierają tam fabryki samochodów, aby
zaspokoić rosnący popyt w Państwie Środka. To zwykle, niestety, jest jednoznaczne z przekazaniem Chińczykom know-how
i technologii opracowanych na
Starym Kontynencie i USA.
— A Europa?
— Zajęta jest wieloma wyzwaniami, które nie pozwala-

ZAWODOWEGO I DA SZEŚĆ
MIESIĘCY NA ZNALEZIENIE
PRACY.

Fot. archiwum Lewiatan

— Jak globalnie wygląda dziś
gospodarka i sytuacja gospodarcza? Napawa optymizmem
czy niesie obawy?
— Niedawno uczestniczyłam w Helsinkach w spotkaniu
szefów europejskich federacji
pracodawców, którzy zrzeszeni
są w organizacji BusinessEurope. Skala wyzwań, z którymi
mierzą się gospodarki państw
Unii, zarówno na krajowym podwórku, jak i w globalnym wymiarze, może budzić niepokój.
A gra idzie o najwyższą stawkę
— konkurencyjność Europy wobec potęg takich jak Chiny, Indie i USA. Bez uporządkowania
tych spraw na gruncie UE nie
ma mowy o byciu równym partnerem lub przeciwnikiem dla
światowych mocarstw.
— Tu, w Europie, zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie Stanów
Zjednoczonych…
— A dziś niczego nie ułatwia
nieprzewidywalność polityki
handlowej Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście do niedawna
głównego sojusznika gospodarczego Europy.

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan: Często mówi się, że brexit mógłby spowodować
powrót części Polaków z Wysp Brytyjskich. Nie ma wiarygodnych badań, które by to potwierdzały
ją jej rozwinąć w pełni skrzydeł. Brexit, który jest tykającą
bombą, rzutuje na całą unijną
gospodarkę. Spolaryzowana
scena polityczna w Wielkiej
Brytanii, kryzys wewnętrzny w Partii Konserwatywnej,
a także w parlamencie, rezygnacja premier May. Niestety,
kwestie polityczne przeważają
nad gospodarczymi, a sytuacja
jest bardzo trudna. Z jednej
strony w brytyjskim parlamencie większość deputowanych jest przeciw wariantowi
wyjścia z Unii bez umowy, ale
nie ma też żadnej większości
za umową.
— Jak zatem radzą sobie
europejskie firmy?
— Dziś przedsiębiorcy dostarczają sobie towary i usługi,
jak gdyby brexit miał się wcale
nie wydarzyć, jednak w końcu
do niego dojdzie, a wtedy nie
wiadomo, jakie będą taryfy
celne. Nie ma pewności, że powstanie strefa wolnego handlu
z niskimi cłami.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

DLA PRZYKŁADU, TARYFY CELNE
W UE NA PRODUKTY ZWIERZĘCE
TO 15,7 PROC., A NA NABIAŁ AŻ
35,4 PROC. WARMIA I MAZURY
SĄ MOCNYM GRACZEM W TEJ
BRANŻY, DLATEGO Z PEWNOŚCIĄ
ZAŁAMANIE W HANDLU
TAKIMI PRODUKTAMI NA LINII
UE — WIELKA BRYTANIA NIE
POZOSTAŁOBY BEZ WPŁYWU NA
REGION.
— Czego z kolei mogą oczekiwać,
a czego obawiać się Polacy na
Wyspach?
— Często mówi się, że brexit
mógłby spowodować powrót
części Polaków z Wysp Brytyjskich. Swego czasu w tym duchu
wypowiadali się nawet przedstawiciele polskiego rządu. Nie
ma wiarygodnych badań, które
by to potwierdzały. Natomiast
są takie, które potwierdzają fakt,
że w Polsce brakuje rąk do pra-

cy. Pomimo tego że w naszym
regionie bezrobocie jest trochę
wyższe niż średnia krajowa, i tak
pracodawcy narzekają tu na brak
pracownikówi starają się go uzupełnić przyjezdni z Ukrainy czy
Białorusi.
— Czy uda się nam ich zatrzymać? Co będzie, gdy Niemcy
otworzą swój rynek pracy na
obywateli Ukrainy i Białorusi?
— Państwa od zawsze konkurują o surowce, a dziś również
o pracowników!

W NIEMCZECH WCHODZI
WŁAŚNIE W ŻYCIE NOWE
PRAWO, KTÓRE UŁATWI
DOSTĘP DO RYNKU PRACY
PRACOWNIKOM SPOZA UE I NIE
BĘDZIE POTRZEBY POSIADANIA
UMOWY O PRACĘ PRZED
PRZYJAZDEM. ZAOFERUJE SIĘ
IM DOSTĘP DO PROGRAMÓW
STAŻOWYCH, SZKOLENIA

Niemcy doszli do słusznego
wniosku, że nie utrzymają swojej
pozycji gospodarczej i wzrostu bez
pracowników z zewnątrz. W Polsce potrzebujemy systemowych
rozwiązań w tej dziedzinie, aby nie
stać się dla siły roboczej tylko przystankiem w drodze do Niemiec.
— Jakie działania powinien
podjąć zatem polski rząd? I co
możemy zrobić my, obywatele?
— Odpowiedzialna polityka na
szczeblu krajowym może przełożyć się na stabilizację w Europie.
Wtedy Unia będzie mogła w pełni
przystąpić do budowania pozycji
gospodarczej na świecie. Polityków wybieramy w regionie, dlatego można powiedzieć, że mieszkańcy Warmii i Mazur po części
decydują o tym, jaka będzie rola
Europy w globalnym porządku.
A może będzie to globalny bałagan? Tak czy inaczej, każdy z nas
musi mieć świadomość tego, że
uczestnicząc w wyborach, działając w organizacjach pozarządowych czy angażując się w sprawy
publiczne, kształtuje przyszłość
Polski i Unii Europejskiej.
Magdalena Maria Bukowiecka

HENRYKA BOCHNIARZ
Doktor ekonomii. Założycielka
i prezydent Konfederacji Lewiatan.
Wiceprezydent BUSINESSEUROPE,
największej organizacji pracodawców w UE. Wiceprzewodnicząca,
członkini Prezydium Rady Dialogu
Społecznego, odegrała istotną rolę
w dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi.
Należy do think-tanku European
Council on Foreign Relations. Od
2000 roku przewodniczy Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu. W latach 2006-2014 pełniła
funkcję prezesa Boeinga na Europę
Środkową i Wschodnią. Zasiada
w radach nadzorczych Orange Polska
SA i FCA Poland SA.
W 2014 roku „Newsweek” umieścił
ją wśród 10 najbardziej wpływowych
kobiet w Polsce.
Związana z regionem Warmii i Mazur.
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RANKING FIRM Z NAJWIĘKSZYMI PRZYCHODAMI cz. 3 (67-100)
LP.

NAZWA

67

POL FOODS Sp. z o.o.

94 521 004

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyﬁkowana

68

MAZURSKIE MEBLE SZYNAKA INTERLINE Sp. z o.o.

93 083 870

Produkcja pozostałych mebli

69

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE

90 900 148

Działalność szpitali

70

PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA Sp. z o.o.

90 796 357

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

71

KRIS MAR K GÓJSKA M FIŁONOWICZ SPÓŁKA JAWNA

88 799 017

Produkcja mebli kuchennych

72

STOKOTA Sp. z o.o.

88 197 792

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

73

ADAR Sp. z o.o.

88 060 352

Działalność pozostałych agencji transportowych

74

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM PROF DR
STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE

86 958 545

Działalność szpitali

75

BASTEK COFFEE & TEA SPÓŁKA JAWNA

86 110 400

Przetwórstwo herbaty i kawy

76

FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o.

85 159 994

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

77

AGROCHEMIA Sp. z o.o.

84 233 669

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

78

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STACJA PALIW DUET
M ANACZKOWSKI K FILARSKI SPÓŁKA JAWNA

83 881 062

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

79

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

83 439 942

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

80

AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Sp. z o.o.

83 186 848

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

81

MTI FURNINOVA POLSKA Sp. z o.o.

82 855 292

Produkcja pozostałych mebli

82

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLECKU

82 167 639

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

83

RADEX POLAND Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

81 628 481

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych

84

ES SYSTEM WILKASY Sp. z o.o.

79 429 545

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

85

MAREK LIBERACKI LIBRO

78 945 215

Produkcja pozostałych mebli

86

RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA

78 824 737

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

87

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE
PLASTIMET Sp. z o.o.

77 666 754

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

88

PRIMI BIS Sp. z o.o.

75 227 928

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

89

AGRO SZNAJDER Sp. z o.o.

74 427 739

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

90

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
GRALBET Sp. z o.o.

73 674 898

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

91

MEBLE OKMED DEMKO SPÓŁKA JAWNA

73 554 189

Produkcja pozostałych mebli

92

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

71 994 811

93

KRYNICKI RECYKLING S A

71 957 430

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

94

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JAROTY

71 594 000

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

95

MAGNETIC SYSTEMS TECHNOLOGY
Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

71 173 029

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

96

SPRINT S A

70 658 146

Pozostała działalność usługowa w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych

97

ELGROM Sp. z o.o.

70 526 257

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

98

HURTOWNIA ELEKTRYK Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

70 196 346

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

99

JUTRZENKA DOBRE MIASTO Sp. z o.o.

69 443 192

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

100

WYTWÓRNIA PODŁOŻA ZASTĘPCZEGO
Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA

68 565 233

Rozmnażanie roślin

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Przychody 2017

Opis PKD

Szkoły wyższe
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DROGIE PANIE
TO O WAS I DLA WAS

Magazyn Bez Gorsetu inspiruje i doradza
Już w lipcu letnie wydanie.
Dołącz do nas na BezGorsetu
www.bezgorsetu.wm.pl

103619otbr-A -N

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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%XGRZD FLHSïRZQL VWDQRZL F]ÚĂÊ
NRPSOHNVRZHJRSURJUDPXPRGHU
QL]DFML JRVSRGDUNL FLHSOQHM ]DNïD
GX :b FLÈJX QDMEOLĝV]\FK GZöFK
ODWIDEU\NDRJUDQLF]\]Xĝ\FLHZÚ
JODRbSURFHQWDbQDMSöěQLHMGR
URNXFDïNRZLFLHSU]HMG]LHQD
RJU]HZDQLH JD]RZH L ]UHGXNXMH
G]LÚNLWHPXHPLVMÚ&22RUD]]PL
QLPDOL]XMHHPLVMÚVLDUNLLbD]RWX

,QZHVW\FMD EÚG]LH UHDOL]RZDQD
Zb NLONX HWDSDFK 3LHUZV]\ ]b QLFK
WR EXGRZD QRZHM FLHSïRZQL JD
]RZHM %XG\QHN NWöUHJR EXGRZÚ
ZïDĂQLH]DNRñF]RQRPDNXEDWXUÚ
bP=QDMGÈVLÚZbQLPGZD
NRWï\JD]RZHRbPRF\0:1D
WHUHQLHIDEU\NLSRZVWDMHWHĝQRZ\
JD]RFLÈJRbïÈF]QHMGïXJRĂFLNLOR
PHWUöZ

$NWLQDXJXUDF\MQ\EXGRZ\ZUSRGSLVDOL RGOHZHM PDUV]DïHNZRMHZöG]WZD*XVWDZ
0DUHN %U]H]LQ ZRMHZRGD $UWXU &KRMHFNL SUH]HV 0LFKHOLQ 3ROVND 6$ -DURVïDZ 0LFKDODN
LSUH]\GHQWPLDVWD3LRWU*U]\PRZLF]

,VWRWQ\P FHOHP SURJUDPX PR
GHUQL]DFML MHVW QLH W\ONR VSURVWD
QLH SU]\V]ï\P QRUPRP XQLMQ\P
OHF] WDNĝH GRVWRVRZDQLH QRZHM
FLHSïRZQL GR SRWU]HE ]ZLÈ]DQ\FK
]bSURGXNFMÈRSRQWDNDE\]DSHZ
QLDïDRQDHODVW\F]QRĂÊLbV]\ENRĂÊ
UHDJRZDQLD QD ]PLHQQH ]DSR
WU]HERZDQLH QD HQHUJLÚ 3RQDGWR
EXGRZD QRZRF]HVQHM FLHSïRZQL

G]H PLDVWD ]RVWDï\ SRLQIRUPRZD
QH Rb SODQDFK 0LFKHOLQ NLOND ODW
WHPX 3R ZVSöOQ\FK XVWDOHQLDFK
]b VDPRU]ÈGHP Lb NLONX SU]HVXQLÚ
FLDFK WHUPLQX RWZDUFLD QRZHM
FLHSïRZQL RUD] SR XZ]JOÚGQLHQLX
Z\PRJöZ SUDZQ\FK Lb ĂURGRZL
VNRZ\FK]GHF\GRZDQRĝHIDEU\ND
EÚG]LH GRVWDUF]DÊ PLDVWX FLHSïR
GRNRñFDURNX

JD]RZHM Lb UHGXNFMD ]Xĝ\FLD ZÚJOD
MXĝ ]D GZD ODWD XZROQL   P2
SRZLHU]FKQLSRGHZHQWXDOQHSU]\
V]ïHLQZHVW\FMHSURGXNF\MQHQDWR
PLDVW FDïNRZLWD HOLPLQDFMD ZÚJOD
]ZLÚNV]\WHQREV]DURbKHNWDU\
3U]\SRPQLMP\ĝHIDEU\ND0LFKH
OLQQLHEÚG]LHGRVWDZFÈFLHSïDGR
VLHFL PLHMVNLHM Zb 2OV]W\QLH :ïD

Wmurowanie aktu inauguracyjnego

3RF]ÈWHNEXGRZ\FLHSïRZQLJD]RZHMZIDEU\FH

&]\PRĝQDĝ\ÊOHSLHMZ\NRU]\VWXMÈFPQLHM]DVREöZ"
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7RZïDĂQLHMHVWNOXF]RZHZ\]ZDQLH]MDNLPPXVLP\VLÚ]PLHU]\ÊDE\FKURQLÊQDV]ÈSODQHWÚLZV]\VWNLFKMHMPLHV]NDñFöZ:SRGMÚFLXWHJRZ\]ZDQLDSRPDJDQDPJRVSRGDUNDRRELHJX]DPNQLÚW\P-HMFHOHPMHVW]DSHZQLHQLHZHZV]\VWNLFKREV]DUDFK
LQDNDĝG\PHWDSLHHNVSORDWDFMLSURGXNWXZDUWRĂFLGRGDQHMGODMDNQDMZLÚNV]HMOLF]E\RVöEZVSRVöEXPRĝOLZLDMÈF\]DFKRZDQLHQDWXUDOQ\FK]DVREöZQDV]HMSODQHW\:0LFKHOLQZ\UDĝDP\WRZSRVWDFLQDV]\FK55HGXFH5HXVH5HF\FOHL5HQHZ
'ïXJRWUZDïHRVLÈJLWRQDV]H]RERZLÈ]DQLH
EÚGÈFHZ\UD]HPVSU]HFLZXZREHFSODQRZDQHJR
SRVWDU]DQLDSURGXNWöZ

Reduce

1DV]HRSRQ\JZDUDQWXMÈ
%(=3,(&=(67:22'12:2¥&,
'2=8¿<&,$ (1), F]\OLGRJïÚERNRĂFLELHĝQLND
PP
Długotrwałe osiągi to nasze zobowiązanie będące wyrazem
sprzeciwu wobec planowanego postarzania produktów.

1$35$:,$0<
Naprawiamy

&=<:,(6=¿(SU]HSLV\QDND]XMÈ
Reduce

Nasze opony gwarantują
GHPRQWDĝRSRQSR]Xĝ\FLXELHĝQLNDGRJïÚERNRĂFL
BEZPIECZEŃSTWO OD NOWOŚCI DO ZUŻYCIA ,
PP7\PF]DVHPQLHNWöU]\SURGXFHQFLRSRQ
czyli do głębokości bieżnika 1,6 mm.
SRVWXOXMÈLFKGHPRQWDĝJG\ELHĝQLNPDMHV]F]H
Czy wiesz, że przepisy nakazują demontaż
PPJïÚERNRĂFL
(1)

opon po zużyciu bieżnika do głębokości 1,6 mm.
Tymczasem niektórzy producenci opon postulują ich

Nowość

ReUSe
ReUSe

3U]HGZF]HVQDZ\PLDQDRSRQVSRZRGRZDïDE\
demontaż, gdy bieżnik ma jeszcze 3 mm głębokości.
ľGRGDWNRZHZ\GDWNLGODNRQVXPHQWöZ
Przedwczesna wymiana opon spowodowałaby:
ľGRGDWNRZHURF]QH]Xĝ\FLHPOQRSRQL
Ř dodatkowe wydatki dla konsumentów
POQWRQHPLVML&2
-HVWWRLORĂÊMDNÈZFLÈJX
2
Ř dodatkowe roczne zużycie
400 mln opon i 35 mln ton
PLHVLÚF\JHQHUXMHPLDVWRZLHONRĂFL1RZHJR
emisji CO2. Jest to ilość, jaką w ciągu 6 miesięcy generuje
miasto wielkości Nowego Jorku. Można tego uniknąć!
-RUNX0RĝQDWHJRXQLNQÈÊ

Michelin Pilot Sport 4 SUV
1 1 Opony używane to opony z bieżnikiem startym maszynowo do głębokości wskaźnika zużycia bieżnika zgodnie z regulaminem nr 30 EWG (ECE R30r03f)

2SRQ\Xĝ\ZDQHWRRSRQ\]ELHĝQLNLHPVWDUW\PPDV]\QRZRGRJïHERNRVFLZVNDĝQLND]Xĝ\FLDELHĝQLND
]JRGQLH]UHJXODPLQHPQU(:* (&(5UI

:LHORNURWQLHQDSUDZLDP\RSRQ\
Wielokrotnie naprawiamy opony,
w szczególności te, które są narażone
ZV]F]HJöOQRĂFLWHNWöUHVÈQDUDĝRQH
na trudne warunki użytkowania
QDWUXGQHZDUXQNLXĝ\WNRZDQLD

Pogłębiamy
32*}%,$0<
Pogłębiamy bieżniki opon
3RJïÚELDP\ELHĝQLNLRSRQ
tak, aby przedłużyć ich życie
WDNDE\SU]HGïXĝ\ÊLFKĝ\FLH

Bieżnikujemy

%,(¿1,.8-(0<
Bieżnikujemy, czyli wymieniamy zużyty bieżnik

%LHĝQLNXMHP\F]\OLZ\PLHQLDP\]Xĝ\W\ELHĝQLN
na karkasach opon ciężarowych, przemysłowych
i lotniczych; pozwala to zaoszczędzić 70% zużycia
QDNDUNDVDFKRSRQFLÚĝDURZ\FKSU]HP\VïRZ\FK
zasobów naturalnych i ograniczyć emisję
LORWQLF]\FKSR]ZDODWR]DRV]F]ÚG]LÊ
dwutlenku węgla o 24%
]Xĝ\FLD]DVREöZQDWXUDOQ\FKLRJUDQLF]\ÊHPLVMÚ
GZXWOHQNXZÚJODR

x[
2 GïXJRĂÊSLHUZV]HJRĝ\FLDRSRQ\

: długość pierwszego życia opony
FLÚĝDURZHMNPPRĝHE\ÊSU]HGïXĝRQD
ciężarowej
250 00 km może być przedłużona
doGRSRQDGNPG]LÚNLGZXNURWQHPX
ponad 500 00 km dzięki dwukrotnemu
pogłębianiu
i jednemu bieżnikowaniu.
SRJïÚELDQLXLMHGQHPXELHĝQLNRZDQLX

ReNEW
ReNEW
Czy wiesz, że
&=<:,(6=¿(

1/4 naszych surowców wykorzystywanych do produkcji
QDV]\FKVXURZFöZZ\NRU]\VW\ZDQ\FK
GRSURGXNFMLRSRQMHVWRGQDZLDOQD&KRG]L
opon jest odnawialna. Chodzi tutaj przede wszystkim
WXWDMSU]HGHZV]\VWNLPRNDXF]XNQDWXUDOQ\
o kauczuk naturalny, pochodzący ze zrównoważonej,
SRFKRG]ÈF\]H]UöZQRZDĝRQHMRGSRZLHG]LDOQHM
odpowiedzialnej produkcji.
SURGXNFML
W regionach Azji i Ameryki Południowej
:UHJLRQDFK$]MLL$PHU\NL3RïXGQLRZHM
podejmujemy działania w zakresie zalesiania
SRGHMPXMHP\G]LDïDQLDZ]DNUHVLH]DOHVLDQLD
i rekonstrukcji 47 000 hektarów
LUHNRQVWUXNFMLKHNWDUöZ
ODVXRUD]ZG]LHG]LQLH
lasu oraz w dziedzinie
]UöZQRZDĝRQHM
zrównoważonej
JRVSRGDUNLOHĂQHM
gospodarki leśnej.

ReCYCLE

ReCYCLE

&=<:,(6=¿(Zb3ROVFH]ELöUNÈ
]Xĝ\W\FKRSRQ]DMPXMHVLÚğUPD&82
&HQWUXP8W\OL]DFML2SRQ NWöUHM
ZVSöï]DïRĝ\FLHOHPMHVWğUPD0LFKHOLQ
=H]Xĝ\W\FKRSRQSRZVWDMÈJXPRZ\DVIDOW
PHWDOVDG]DJUDQXODWSRZLHU]FKQLHERLVN
Czy
wiesz, że w Polsce zbiórką
zużytych
opon zajmuje się firma CUO (Centrum Utylizacji
HQHUJLDZ\NRU]\VW\ZDQDZbFHPHQWRZQLDFK
Opon),
której współzałożycielem jest firma Michelin.
LbGRRJU]HZDQLDPLDVW
Ze zużytych opon powstaje: gumowy asfalt, metal, sadza,
granulat, powierzchnie boisk, energia wykorzystywana
w cementowniach i do ogrzewania miast.

I wiele
innych rzeczy…

Asfalt
Granulat

Metal
Energia
wykorzystywana
w cementowniach
i do ogrzewania
miast
Maty
antywibracyjne

Szyny
tramwajowe

Włókna
tekstylne

101019otbr-A -N

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Michelin – fabryka na nowe czasy

Rozmowa z Prezesem
,-u.7b1_;ѴbmoѴvh-"ĺĺ
-uovj-;lb1_-Ѵ-hb;l
2OV]W\ñVNDIDEU\ND0LFKHOLQMHVW
]Z\FLÚ]FÈ ZLÚNV]RĂFL UDQNLQJöZ
SXEOLNRZDQ\FK Z W\P Z\GDQLX
ķ%L]QHVX :DUPLL L 0D]XUĵ -DND
MHVW UHFHSWD QD E\FLH EL]QHVRZ\P
OLGHUHPUHJLRQX"
Ľ 1DMNUöFHM PöZLÈF VWDïH LQZHVWRZDQLH L QLH]DWU]\P\ZDQLH VLÚ
QDZHW QD FKZLOÚ ZUR]ZRMXWDNE\
QLH W\ONR QDGÈĝDÊ ]D ]PLDQDPL Z
RWDF]DMÈF\P QDV ĂZLHFLH OHF] E\ MH
Z\SU]HG]DÊ 3R]D W\P NOXF]RZH
MHVW RNUHĂOHQLH SULRU\WHWöZ ğUP\
L NRQVHNZHQWQD LFK UHDOL]DFMD :
SU]\SDGNXQDV]HMIDEU\NLSULRU\WHW\
WRNRQNXUHQF\MQRĂÊF\IU\]DFMDLDXWRQRPLDSUDFRZQLNöZ
Ľ :\PLHQLD 3DQ NRQNXUHQF\MQRĂÊ MDNR SLHUZV]\ ] SULRU\WHWöZ
IDEU\NL-DNUR]XPLHÊWRSRMÚFLH"
Ľ .RQNXUHQF\MQRĂÊ WR Z\SU]HG]DQLH NRQNXUHQWöZ SRG Z]JOÚGHP RIHURZDQHM NOLHQWRP MDNRĂFL
&KFLDïE\P SRGNUHĂOLÊ ĝH QLHNRQLHF]QLHQDOHĝ\UR]XPLHÊMÈMDNRE\FLHWDñV]\P&KRG]LRZ\WZDU]DQLH
]DDZDQVRZDQ\FK WHFKQRORJLF]QLH
SURGXNWöZ R Z\VRNLHM MDNRĂFL SU]\
]DFKRZDQLX RSW\PDOQ\FK NRV]WöZ
: SU]\SDGNX IDEU\NL GRFKRG]L GR
WHJR WDNĝH Z\UöĝQLDQLH VLÚ QD WOH
NRQNXUHQWöZ WHUPLQRZRĂFLÈ UHDNW\ZQRĂFLÈLHODVW\F]QRĂFLÈ-HVWHĂP\
]DNïDGHP EDUG]R NRQNXUHQF\MQ\P
DOHZ\FKRG]LP\]]DïRĝHQLDĝHWHJR
VXNFHVXQLJG\QLHRVLÈJDVLÚUD]QD
]DZV]H .RQNXUHQF\MQRĂÊ WR FLÈJï\
SURFHVZ\PDJDMÈF\QLHXVWDQQHJRLQZHVWRZDQLDZQDMEDUG]LHMQRZDWRUVNLH UR]ZLÈ]DQLD VWÈG QDV] NROHMQ\
SULRU\WHWF]\OLF\IU\]DFMDIDEU\NL
Ľ&RZSUDNW\FHR]QDF]DUHDOL]RZDQLHSURJUDPXF\IU\]DFML"
Ľ 'OD QDV LVWRWÈ F\IU\]DFML MHVW
ZVSLHUDQLH SURFHVöZ Z]URVW UHDNW\ZQRĂFL RUD] ZVSRPDJDQLH SUDFRZQLNöZ SRSU]H] GRVWDUF]DQLH LP
LQIRUPDFMLNWöUHPDMÈEH]SRĂUHGQLH
SU]HïRĝHQLHQDWUDIQRĂÊSRGHMPRZDQ\FKSU]H]QLFKGHF\]ML:SUDNW\FH
WZRU]\P\ Z IDEU\FH W]Z GDWD ODNH
NWöUH ïÈF]\ MXĝ LVWQLHMÈFH V\VWHP\
SR]\VNLZDQLDGDQ\FKSRFKRG]ÈF\FK
]ZLHOXěUöGHï
1DV]H F\IURZH MH]LRUR XPRĝOLZL

WDNL RELHJ L DQDOL]Ú LQIRUPDFML E\
WUDğDï\ GR MHGQHJR SU]HNURMRZHJR
UDSRUWX XVSUDZQLDMÈF FDï\ SURFHV
SURGXNFML L ]DU]ÈG]DQLD QD ZV]\VWNLFK SR]LRPDFK L Z UöĝQ\FK ]ZLÈ]DQ\FK]QLPLREV]DUDFK
&\IU\]DFMD ZVSLHUDMÈF NRPXQLNRZDQLHVLÚXU]ÈG]HñLOXG]LPRĝH
XVSUDZQLDÊSUDFÚQDZLHOXVWDQRZLVNDFK1DSU]\NïDGRSHUDWRUPDV]\Q\SRSU]H]WHOHIRQWDEOHWF]\VPDUWZDWFKPRĝHRWU]\P\ZDÊ]LQWHJURZDQH LQIRUPDFMH SR]ZDODMÈFH PX
V]\EFLHM SRGHMPRZDÊ RGSRZLHGQLH
DNFMH3RGREQLHPDQDJHURZLHUöĝQ\FK V]F]HEOL Z\SRVDĝHQL Z DQDOL]\ L UDSRUW\ EÚGÈ PRJOL SRĂZLÚFLÊ
]DRV]F]ÚG]RQ\F]DVQDE\FLHEOLĝHM
VZRLFK ]HVSRïöZ SURGXNF\MQ\FK L
RPDZLDQLH]QLPLLVWRWQ\FK]DJDGQLHñ
Ľ1DOLQLDFKSURGXNF\MQ\FKIDEU\NLSRMDZLDVLÚFRUD]ZLÚFHMEDUG]R]DDZDQVRZDQ\FKWHFKQRORJLF]QLH URERWöZ &]\ ] F]DVHP ]DF]QÈ
]DVWÚSRZDÊOXG]L"
Ľ5RERW\]DFMDZ\ZRïXMHSRWU]HEÚ QRZ\FK NRPSHWHQFML ]DZRGRZ\FKWZRU]HQLHQRZ\FKDOHFDïNRZLFLH RGUÚEQ\FK VWDQRZLVN SUDF\
&KFLDïE\PSRGNUHĂOLÊĝHĝDGQDPDV]\QDQLH]DVWÈSLXPLHMÚWQRĂFLF]ïRZLHND 5RERW\ RGFLÈĝDMÈ SUDFRZQLNöZ Z QDMFLÚĝV]\FK ĝPXGQ\FK
SRZWDU]DMÈF\FK OXE QLHHUJRQRPLF]Q\FK F]\QQRĂFLDFK : WHM FKZLOL Z
IDEU\FHPDP\ZLHOHPDV]\QZSHïQL
]DXWRPDW\]RZDQ\FK MHGQDN ZSURZDG]DP\NROHMQHURERW\E\XVSUDZQLÊ OXE HOLPLQRZDÊ FLÚĝNLH SURFHV\
'RSRïRZ\QDVWÚSQHJRURNXSRGZRLP\OLF]EÚURERWöZRSUöF]LVWQLHMÈF\FKEÚG]LHLFKRNRïR
: QDV]HM IDEU\FH SUDFXMH RNRïR
GZXVWXNRQVWUXNWRUöZDNLONXQDVWX
] QLFK VSHFMDOL]XMH VLÚ Z\ïÈF]QLH Z
URERW\FH 0DMÈ GR G\VSR]\FML PLÚG]\ LQQ\PL VDOÚ URERW\F]QÈ ] ZïDVQ\P HNVSHU\PHQWDOQ\P URERWHP L
GRVWÚSHPGRQDMQRZRF]HĂQLHMV]\FK
UR]ZLÈ]Dñ LQIRUPDW\F]Q\FK ,QZHVWXMHP\ZWÚG]LHG]LQÚERWRNROHMQH QDU]ÚG]LH VïXĝÈFH NRQNXUHQF\MQRĂFLQDV]HMIDEU\NL
Ľ&]\DXWRQRPLDļNROHMQ\SULRU\WHWIDEU\NLļWRQRZDWRUVNDPHWRGD]DU]ÈG]DQLD"
Ľ:SURZDG]HQLHDXWRQRPLLSUDFRZQLNöZ Z\PDJDïR ]PLDQ\ P\ĂOHQLD L SRGHMĂFLD GR ]DU]ÈG]DQLD
DOHG]LĂZLG]LP\ĝHZDUWRE\ïRZ\NRQDÊWÚSUDFÚ0RĝQDLQZHVWRZDÊ
PLOLRQ\ Z UR]ZLÈ]DQLD WHFKQLF]QH
DOH SU]HFLHĝ EH] NRPSHWHQWQ\FK
]DDQJDĝRZDQ\FK L DNW\ZQ\FK SUDFRZQLNöZĝDGQDğUPDQLHRGQLHVLH
VXNFHVX 3RVWDZLOLĂP\ QD SUDFÚ ]HVSRïRZÈLDXWRQRPLÚNWöUDQDV]\P
]GDQLHPSURZDG]LGRVDPRUR]ZRMX
]HVSRïöZ:HIHNFLHREHFQLH]HVSRï\
VDPH Z\]QD-

F]DMÈVRELH]DGDQLD1LHSRWU]HEXMÈ
FLÈJïHJRQDG]RUXERSUDFRZQLF\VÈ
SURDNW\ZQLLVDPLSURSRQXMÈ]PLDQ\0DMÈV]HURNLHXSUDZQLHQLDZ]DNUHVLHSRGHMPRZDQLDGHF\]MLG]LÚNL
F]HPX QLH WUDFÈ F]DVX QD ]EÚGQH
X]JRGQLHQLD0RJÈWHĝVDPLZ\ELHUDÊ SRWU]HEQH V]NROHQLD SODQRZDÊ
]DVWÚSVWZDLXUORS\OXEGHF\GRZDÊ
QD FR Z\NRU]\VWDMÈ EXGĝHW VZRMHM
NRPöUNL ļ F]\ ]RVWDQLH RQ Z\GDQ\
QD QDJURG\ Z\UöĝQLHQLD OXE QD LQWHJUDFMÚ6]HIMHVWF]ïRQNLHP]HVSRïXLSRPDJDZVSLHUDJG\Z\VWÈSLÈ
SUREOHP\3UDFXMHP\ZWDNLVSRVöE
DE\ Z\NRU]\VWDÊ QLH W\ONR ZLHG]Ú
NDĝGHJRSUDFRZQLNDDOHWHĝVLïÚ]HVSRïX
Ľ:UDFDMÈFGRUDQNLQJöZ-HVWHĂFLH QDMZLÚNV]\P HNVSRUWHUHP Z
UHJLRQLH  SURFHQW SURGXNFML WUDğD ]D JUDQLFÚ QD ZV]\VWNLH NRQW\QHQW\-DNVLÚ]GRE\ZDNOLHQWöZQD
FDï\PĂZLHFLH"
Ľ2GSRZLHGěMHVWSURVWD0DP\
GRVNRQDïH SURGXNW\ .OLHQWDPL QDV]HMIDEU\NLVÈQDMZLÚNVLSURGXFHQFL
VDPRFKRGöZ WDF\ MDN 9RONVZDJHQ
9ROYR 0HUFHGHV 3HXJHRW &LWURHQ
3RUVFKH-DJXDUF]\/DQG5RYHU/LVWDW\FKNOLHQWöZMHVWEDUG]RGïXJD
SRGREQLH MDN OLVWD RSRQ ] NWöU\FK

ZLDOQD U]HěED ELHĝQLND 3URGXNXMHP\ WHĝ QLH]DVWÈSLRQÈ QD SODFDFK EXGRZ\ QLH]Z\NOH WUZDïÈ
0,&+(/,1 ; :RUNV Z QRZHM
OĝHMV]HM ZHUVML 1LH ]DSRPLQDMP\
R RSRQDFK UROQLF]\FK ļ WX VSRĂUöG
NLONXQDVWX SURGXNWöZ Z\PLHQLÚ
0,&+(/,1&URVV*ULSļNWöUDG]LÚNL QRZDWRUVNLHPX ELHĝQLNRZL MHVW
ZV]HFKVWURQQÈ RSRQÈ GR MD]G\ SR
WUDZLDVWHM SRZLHU]FKQL DVIDOFLH F]\
ĂQLHJX
1LH ZV]\VF\ ]GDMÈ VRELH VSUDZÚ
ĝH RSRQD MHVW SURGXNWHP EDUG]R
VNRPSOLNRZDQ\P L ĝH Z SU]HP\ĂOH
RSRQLDUVNLPWUZDSUDZG]LZ\Z\ĂFLJ
WHFKQRORJLF]Q\0LFKHOLQRGODWMHVW
OLGHUHPZWHMU\ZDOL]DFML
— 1LH ZV]\VF\ WHĝ ZLHG]È ĝH
ROV]W\ñVNDIDEU\ND0LFKHOLQSURGXNXMHQLHW\ONRRSRQ\
Ľ7DNMHVWHĂP\XQLNDWRZÈIDEU\NÈZVNDOLĂZLDWDSRQLHZDĝWZRU]\
MÈV]HĂÊ]DNïDGöZ3R]DSURGXNRZDQLHPRSRQRVRERZ\FKGRVWDZF]\FK
FLÚĝDURZ\FKLUROQLF]\FKZ\WZDU]DP\ WHĝ PLHV]DQNL JXPRZH NRUG L
IRUP\ :\NRU]\VWXMHP\ MH GR SURGXNFMLDOHWHĝ]VXNFHVHPHNVSRUWXMHP\ SRQLHZDĝ VÈ SURGXNWDPL QDMZ\ĝV]HMMDNRĂFL-DNRSU]\NïDGSU]\WRF]Ú IDNW ĝH QDV] NRUG WUDğï MDNR

MHVWHĂP\ GXPQL :VSRPQÚ FKRÊE\
WHJRURF]QÈ QRZRĂÊ  0,&+(/,1
3LORW 6SRUW  689 GR DXW  ;  R
Z\VRNLFKRVLÈJDFKNWöUDïÈF]\QDMZ\ĝV]H EH]SLHF]HñVWZR ] FHFKDPL
RSRQ\ VSRUWRZHM 3ROVND SUHPLHUD
WHMRSRQ\RGE\ïDVLÚZLRVQÈQDWDUJDFK0RWRU6KRZZ3R]QDQLX:\PLHQLÚ WHĝ 0,&+(/,1 3ULPDF\ 
NWöUD PD GRVNRQDïH RFHQ\ '(.5<
F]\ 789 68' QRZDWRUVNLH RSRQ\
]LPRZH0,&+(/,1$OSLQF]\WHĝ
0,&+(/,1 &URVV&OLPDWH ļ JDPÚ
SLHUZV]\FKQDĂZLHFLHRSRQOHWQLFK
]KRPRORJDFMÈ]LPRZÈ
3URGXNXMHP\ WHĝ ĂZLHWQH RSRQ\
GR VDPRFKRGöZ FLÚĝDURZ\FK NWöUHWHFKQRORJLF]QLHVWDQRZLÈUöZQLH
GXĝHZ\]ZDQLHMDNRSRQ\RVRERZH
=D SU]\NïDG SRGDP 0,&+(/,1
; /LQH (QHUJ\ 7 QDV]SLNRZDQÈ LQQRZDFMDPL ļ MHGQD
] QLFK WR
VDPRRGQD-

NRPSRQHQW  RSRQ GR VDPRORWöZ
$LUEXVSURGXNRZDQ\FKZIDEU\NDFK
0LFKHOLQ Z LQQ\FK NUDMDFK ĂZLDWD
7DNLFKSU]\NïDGöZMHVWZLHOH
Ľ&]\RSRQ\PRJÈE\ÊSURGXNWHPSU]\MD]Q\PGODĂURGRZLVND"
Ľ -DN QDMEDUG]LHM WDN SRG ZDUXQNLHP ]DDZDQVRZDQLD WHFKQRORJLF]QHJR1DV]HRSRQ\ļFRQLHMHVW
ïDWZH GR SRïÈF]HQLD ļ FHFKXMH EDUG]RNUöWNDGURJDKDPRZDQLDDZLÚF
]DSHZQLDMÈ EH]SLHF]HñVWZR SU]\
MHGQRF]HĂQLHQLVNLFKRSRUDFKWRF]HQLDNWöUHZSï\ZDMÈQD]PQLHMV]HQLH
]Xĝ\FLDSDOLZDSU]H]VDPRFKRG\
3UDFXMHP\WHĝQDGW\PDE\RSRQ\ E\ï\ OĝHMV]H G]LÚNL F]HPX LFK
SURGXNFMDEÚG]LHSRFKïDQLDïDPQLHM
VXURZFöZ D MHGQRF]HĂQLH E\ E\ï\
FRUD] EDUG]LHM WUZDïH :V]\VWNR SR
WR E\ NRQVXPHQW PöJï MDN QDMU]DG]LHM]PLHQLDÊRSRQ\ļFRSU]HïRĝ\
VLÚ]DUöZQRQDNRU]\ĂFLHNRQRPLF]QHMDNLHNRORJLÚ
— -DNLH G]LDïDQLD SRGHMPXMH
0LFKHOLQ E\ WDN ROEU]\PL ]DNïDG
SURGXNF\MQ\]DMPXMÈF\SUDZLH
KHNWDUöZZPLHĂFLHE\ïEH]SLHF]Q\
GODĂURGRZLVND"
Ľ 3URGXNXMHP\ RNRïR  W\V
RSRQ G]LHQQLH 3RWU]HEXMHP\ ROEU]\PLHM LORĂFL PDWHULDïöZ L ]DVREöZ HQHUJLL D MHGQRF]HĂQLH PDP\
ĂZLDGRPRĂÊĝHQDV]]DNïDGMHVWSRïRĝRQ\ Z MHGQHM ] QDMSLÚNQLHMV]\FK
F]ÚĂFL 3ROVNL ZSURZDG]DP\ ZLÚF

V]HUHJSURHNRORJLF]Q\FKUR]ZLÈ]Dñ
-HVWHĂP\ GXĝ\P NRQVXPHQWHP ]DVREöZ ]HZQÚWU]Q\FK WDNLFK MDN QD SU]\NïDG ZRGD NWöUÈ SRELHUDP\ ] :DGÈJD ']LÚNL
LQZHVW\FMRP
ĂURGRZLVNRZ\P
ZRVWDWQLFKNLONXODWDFKDĝGZXNURWQLH ]PQLHMV]\OLĂP\ ]Xĝ\FLH ZRG\
]QDF]ÈFR WHĝ RJUDQLF]\OLĂP\ LORĂÊ
RGSDGöZ L ]PRGHUQL]RZDOLĂP\
WHFKQRORJLÚLFKXW\OL]DFML
0RĝHP\ VLÚ SRFKZDOLÊ W\P ĝH
MHVWHĂP\ ]DNïDGHP NWöU\ QLHPDOĝH
QLH RGQRWRZXMH MDNLFKNROZLHN HPLVML QD ]HZQÈWU] 1DV]D IDEU\ND PD
ZV]\VWNLHZ\PDJDQHFHUW\ğNDW\ĂURGRZLVNRZH
3RVWDQRZLOLĂP\ RGHMĂÊ RG ZÚJOD
E\ ]DSHZQLÊ SU]\MD]QH ĂURGRZLVNX
ěUöGïRHQHUJLLļVWÈGGHF\]MDREXGRZLHFLHSïRZQLJD]RZHM
Ľ )DEU\ND ]DSRZLDGD ĝH
Z ]ZLÈ]NX ] EXGRZÈ FLHSïRZQL JD]RZHM ] NRñFHP SU]\V]ïHJR URNX
]DSU]HVWDQLH GRVWDUF]DQLD FLHSïD
QDSRWU]HE\PLDVWDļF]\MHVWWRMXĝ
RVWDWHF]QDGHF\]MD"
Ľ :ïDG]H 2OV]W\QD ]QDMÈ SODQ\
0LFKHOLQRGNLONXODW3RZVSöOQ\FK
XVWDOHQLDFK ] VDPRU]ÈGHP L 0LHMVNLP 3U]HGVLÚELRUVWZHP (QHUJHW\NL
&LHSOQHM L SR NLONX SU]HVXQLÚFLDFK
WHUPLQXRUD]SRXZ]JOÚGQLHQLXZ\PRJöZSUDZQ\FKLĂURGRZLVNRZ\FK
RVWDWHF]QÈGDWÚ]DSU]HVWDQLDGRVWDUF]DQLDFLHSïDGRPLDVWDZ\]QDF]RQR
QD NRQLHF  U -HVWHP SHZLHQ
ĝH PLDVWR ]UHDOL]XMH QD F]DV EXGRZÚ FLHSïRZQL PLHMVNLHM NWöUD MHVW
NOXF]RZÈ LQZHVW\FMÈ GOD 2OV]W\QD
=DOHĝ\ QDP E\ ]PLDQD GRVWDZF\
FLHSïD SU]HELHJïD MDN QDMVSUDZQLHM
EH] ĝDGQ\FK NRQVHNZHQFML F]\ QLHGRJRGQRĂFLGODPLHV]NDñFöZ
— -DNLH NROHMQH Z\]ZDQLD VWRMÈ
SU]HGIDEU\NÈL3DQHPRVRELĂFLH"
Ľ : SLHUZV]HM NROHMQRĂFL UHDOL]DFMD ]DSODQRZDQ\FK SURMHNWöZ
Z W\P ZVSRPQLDQD PRGHUQL]DFMD
QDV]HM FLHSïRZQL 3R]D W\P SHïQH
Z\NRU]\VWDQLH V]DQV NWöUH GDMH F\IU\]DFMD:\]ZDQLHPGODPQLHMHVW
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BIZNES WARMII I MAZUR

PARTNER
WYDANIA

PARTNER
BIZNESOWY

50 NAJWIĘKSZYCH PRACODAWCÓW
LP

NAZWA

1

23

MICHELIN POLSKA S A
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI
W OLSZTYNIE
BRW COMFORT Sp. z o.o.
WIPASZ S A
MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o.
SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.
GRUPA KAPITAŁOWA DBK
ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE
PRAWDA Sp. z o.o.
INDYKPOL S A
DFM Sp. z o.o.
PAGED SKLEJKA S A
CONSTRACT EXPORT IMPORT Sp. z o.o.
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
IM PROF DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE
OSTRÓDA YACHT Sp. z o.o.
ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S A
MARDI Sp. z o.o.
D R E Sp. z o.o.
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE
PRO MEDICA W EŁKU Sp. z o.o.
SAFILIN Sp. z o.o.
SPÓŁDZIELNIA WULKAN W OLSZTYNIE
ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ
W EŁKU Sp. z o.o.
STALMOT & WOLMET Sp. z o.o.

24

MTI FURNINOVA POLSKA Sp. z o.o.

530

Produkcja pozostałych mebli

25

HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.

520

Produkcja szkła gospodarczego

26

FM BRAVO Sp. z o.o.

500

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

27

MAZURSKIE MEBLE SZYNAKA INTERLINE Sp. z o.o.

473

Produkcja pozostałych mebli

28

PARTNER SERWIS Sp. z o.o.

459

Naprawa i konserwacja maszyn

29

MAZURSKIE MEBLE SZYNAKA LIVING Sp. z o.o.

454

Produkcja pozostałych mebli

30

DEKORGLASS DZIAŁDOWO S A

440

Produkcja szkła gospodarczego

31

GHG Sp. z o.o.

430

Produkcja pozostałych mebli

32

ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY ZYGMUNT ŻARNA

378

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

33

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GIŻYCKU

374

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

34

BRUSS POLSKA Sp. z o.o.

368

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

35

MAREK LIBERACKI LIBRO
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Sp. z o.o.
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE
SERY ICC PASŁĘK Sp. z o.o. ODPOWIEDNIK
NAZWY W JĘZYKU OBCYM PASŁĘK INTERNATIONAL
CHEESE COMPANY LTD

350

Produkcja pozostałych mebli

346

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

345

Działalność szpitali

338

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

39

FABRYKA MEBLI SZYNAKA Sp. z o.o.

294

Produkcja pozostałych mebli

40

293

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

280

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

275

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

270

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

270

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

270

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

254

Działalność szpitali

47

SERWISTAL Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
GRALBET Sp. z o.o.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o.
SPRINT S A
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI Sp. z o.o.
INTEK Sp. z o.o.
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
OSTRÓDZIE S A
SCHWARTE GROUP Sp. z o.o.

250

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

48

ES SYSTEM WILKASY Sp. z o.o.

250

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

49

NORTH MUSHROOMS Sp. z o.o.
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY
DLA DZIECI W AMERYCE

250

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

250

Działalność szpitali

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

36
37
38

41
42
43
44
45
46

50
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zatrudnienie

Opis PKD

4813

Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

2800

Szkoły wyższe

1478
1474
1450
1400
1209

Produkcja pozostałych mebli
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Produkcja pozostałych mebli
Produkcja pozostałych mebli
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

1200

Produkcja pozostałych mebli

1000
943
927
770

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Produkcja pozostałych mebli
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
Produkcja pozostałych mebli

720

Działalność szpitali

700
700
691
650

600
594
589

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Działalność szpitali
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

578

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

578

Produkcja zamków i zawiasów

604

BIZNES WARMII I MAZUR
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BIZNES WARMII I MAZUR

PARTNER
WYDANIA

PARTNER
BIZNESOWY

POLSKI DESIGN DOCENIAJĄ
KLIENCI Z CAŁEGO ŚWIATA

Fot. archiwum DFM

Roman Dariusz Kołakowski, właściciel i prezes zarządu spółki DFM:
Bardzo ważne jest to, aby producenci dostrzegali potrzeby klientów

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

nak największym wyzwaniem dla
ﬁrm meblarskich jest zachowanie
najwyższych standardów jakości
produkcji przy utrzymaniu dobrych cen mebli.
Kajot
Fot. archiwum DFM

wując przy takich standardach
konkurencyjną cenę są nie lada
atrakcją dla zagranicznego konsumenta. Trzeba podkreślić, że
99 procent mebli produkowanych w DFM znajduje się w domach mieszkańców Beneluksu,
Skandynawii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Korei. To świadczy
o wielkim zainteresowaniu polską marką.
— Jakie są perspektywy rozwoju
polskiej branży meblarskiej?
— Branża meblarska jest jedną
z najszybciej rozwijających się
gałęzi polskiego przemysłu. Wysokie, trzecie miejsce Polski jako
eksportera mebli w Europie pozwala z optymizmem patrzeć na
przyszłość polskiego meblarstwa.
Wzrost budownictwa mieszkaniowego, biurowego i hotelowego
w Polsce również przyczynia się
do zwiększenia popytu na meble.
W DFM z roku na rok również
zauważamy wzrostową tendencję sprzedaży.
— Co jest zatem największym
wyzwaniem?
— Bardzo ważne jest to, aby
producenci dostrzegali potrzeby
swoich klientów i dostosowywali
produkty do ich oczekiwań. Jed-

DFM Sp. z o.o. to profesjonalny
producent mebli tapicerowanych,
wyłącznie z polskim kapitałem,
z siedzibą w Dobrym Mieście koło
Olsztyna. Od 2001 roku sprzedaje
z sukcesem najwyższej jakości
meble na rynki: Beneluksu, Skandynawii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii
oraz Stanów Zjednoczonych. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu
tworzy meble idealnie dostosowane
do zmieniających się trendów rynkowych oraz oczekiwań najbardziej
wymagających klientów. Właścicielem i prezesem spółki jest Roman
Dariusz Kołakowski.
Firma dynamicznie rozwija się we
wszystkich obszarach działalności.
Nieustannie poszerza ofertę produkowanych mebli i zdobywa nowe
rynki. W 2019 roku zaplanowane są
duże inwestycje w rozbudowę i modernizację zakładów produkcyjnych
w Olsztynie i Reszlu.

Fot. archiwum DFM

— Globalne zmiany pociągają
za sobą również nowe kierunki
w aranżacji wnętrz i meblarstwie. Czy można powiedzieć,
że branża meblarska musi dziś
dynamicznie reagować na te
zmiany?
— Producenci mebli produkują je dla ludzi, więc muszą znać
potrzeby użytkowników, aby tworzyć produkty w pełni spełniające ich oczekiwania. Jak wiadomo
gusty i upodobania zmieniają się
z czasem. Wchodzi nowa moda,
nowe trendy, nowe zwyczaje, które powinny być wyzwaniem dla
producentów chcących pozostać
w czołówce branży meblarskiej.
Na bieżąco śledzimy informacje
płynące z rynku, przewidujemy
tendencje i przez to tworzymy
meble na światowym poziomie.
— Jakie są obecnie najnowsze
trendy?
— W Polsce nadal dominuje styl
skandynawski. Czyste, proste formy mebli na wysokich stopach.
Barwy, które królują w salonach
to pastelowe kolory, a zwłaszcza przybrudzony, pudrowy róż.
Wnętrza minimalistyczne, loftowe są nadal na topie.
— Czy sprostanie najnowszym
trendom jest dziś wyzwaniem
dla producentów?
— Chcąc być liderem w branży
i spełniać oczekiwania klientów,
producenci muszą na bieżąco śledzić najnowsze trendy. W związku z tym obecność na targach czy
wystawach jest bardzo ważnym
elementem działalności ﬁrmy. Co
roku uczestniczymy w targach we
Włoszech, Niemczech, Holandii
i Skandynawii, skąd czerpiemy
między innymi inspirację do tworzenia naszych kolekcji.
— Co cenią polscy klienci?
— Cenią meble tapicerowane za
ich dobry design, ciekawe wzornictwo, doskonałą ergonomię, ale
przede wszystkim wysoką jakość
produktu. Meble w Polsce służą
użytkownikom przez lata.
— Czy dziś polskie meble chętnie
są dostrzegane również przez
zagranicznych odbiorców?
— Polskie meble nie odbiegają
jakością, designem, funkcjonalnością od mebli produkowanych
na zachodnich rynkach. Zacho-

Fot. archiwum DFM

Polskie meble nie odbiegają jakością, designem i funkcjonalnością od mebli produkowanych
na zachodnich rynkach — mówi Roman Dariusz Kołakowski, właściciel i prezes zarządu spółki DFM.
To producent, którego meble doceniają klienci z Beneluksu, Skandynawii,
Niemiec, Szwajcarii, Austrii oraz Stanów Zjednoczonych.

Polskie meble są cenione w świecie. 99 procent mebli produkowanych w DFM znajduje się w domach mieszkańców Beneluksu, Skandynawii, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Korei
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BIZNES WARMII I MAZUR

PARTNER
WYDANIA

PARTNER
BIZNESOWY

DYNAMIKA ZYSKU OPERACYJNEGO cz. 1 (1-33)
LP. NAZWA

Opis PKD

1

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM.
Działalność szpitali
PROF. DR. STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE

2

STACJA PALIW AJO A ORŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA

3

AGRO SKANDAWA Sp. z o.o.

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.

Roboty związane z budową dróg i autostrad

5

MAGNETIC SYSTEMS TECHNOLOGY
Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

6

POLKAR WARMIA Sp. z o.o.

7

Zysk/strata
Zysk/strata
z działalności
z działalności
operacyjnej 2017 operacyjnej 2016

Dynamika zysku
działalności
operacyjnej
2017/2016

2 950 488,58

14 870 92,00

19741%

5 504 369,16

300 897,99

1729%

3 771 762,14

333 699,52

1030%

3 387 720,10

491 062,63

590%

5 122 997,15

747 023,14

586%

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
gdzie indziej niesklasyﬁkowana

6 623 202,80

1 104 614,14

500%

GRAŻYNA TOMCZAK

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

3 269 298,09

767 728,70

326%

8

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.

Działalność związana z oprogramowaniem

3 336 334,96

830 964,82

302%

9

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
EKOBUD Sp. z o.o.

20 239 595,64

5 249 236,09

286%

10

BUJALSKI Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników
metalowych

3 920 001,60

1 284 450,73

205%

11

D & H TERMOBUD Sp. z o.o.

5 736 286,94

1 968 276,93

191%

12

RAFAŁ HOFFER FIRMA BUDOWLANA

4 101 073,99

1 498 169,78

174%

13

WILD POLSKA Sp. z o.o.

12 261 895,84

4 553 080,47

169%

14

CONSTRACT EXPORT IMPORT Sp. z o.o.

Produkcja pozostałych mebli

23 869 205 70

9 172 616,20

160%

15

STANISZEWSCY BETON SPÓŁKA JAWNA

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

5 203 288,23

2 024 870,70

157%

16

GOSPODARSTWO OGRODNICZE ŁĘGAJNY Sp. z o.o.

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

2 969 440,89

1 167 271,13

154%

17

EUROPROFIL Sp. z o.o.

Produkcja wyrobów dla budownictwa
z tworzyw sztucznych

4 274 803,66

1 862 437,40

130%

18

RYDZEWSKI K RYDZEWSKI T RYDZEWSKA
SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż detaliczna prowadzona
w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

5 296 794,78

2 383 048,49

122%

19

NUTRIPOL Sp. z o.o.

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

12 731 399,70

6 134 680,46

108%

20

ADRENALINE PL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

3 298 823,58

1 695 793,50

95%

21

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH GURSZTYN
Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rozmnażanie roślin

5 204 807,25

2 702 938,97

93%

22

KROMET Sp. z o.o.

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

3 634 694,48

1 934 472,35

88%

23

MICHAŁ KASPRZYCKI FIRMA AMAK

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

4 262 151,34

2 291 379,20

86%

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

13 335 252,11

7 473 202,15

78%

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja
wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do
wyplatania

3 464 714,51

2 040 347,81

70%

24
25

FALKEN TRADE POLSKA Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE DOLUX DOROTA LUBIEJEWSKA MARTA
LUBIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów
silnikowych na stacjach paliw
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą
zwierząt (działalność mieszana)

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie
owoców i warzyw

26

FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

11 107 632,93

6 552 734,45

70%

27

MAX MEBEL K ZAPERT J GALANEK SPÓŁKA JAWNA

Produkcja pozostałych mebli

2 852 682,97

1 683 440,13

69%

28

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
HENRYK WAŚNIEWSKI

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu,
nasion i pasz dla zwierząt

3 037 541,21

1 794 436,71

69%

29

JUTRZENKA DOBRE MIASTO Sp. z o.o.

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

3 985 850,38

2 375 878,41

68%

AUTO LAND POLSKA S A

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

23 701 560,22

14 295 219,59

66%

3 156 431,12

1 916 938,00

65%

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

16 141 756,83

9 859 457,80

64%

Produkcja mebli kuchennych

7 419 582,57

4 583 389,67

62%

30
31
32
33

WARMIŃSKO MAZURSKI KLASTER MEBLOWY Sp. z o.o.
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
BARTEX Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE BOMA MAŁGORZATA I BOLESŁAW PIETRUSZEWSCY SPÓŁKA JAWNA

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Produkcja pozostałych mebli
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MARKA EGGER JAK MAGNES
Niebawem powinni zacząć pracę. Fabryka EGGER w Biskupcu jest już gotowa i czeka
tylko na zintegrowane pozwolenie, żeby ruszyć z produkcją płyt wiórowych. Na to czeka
też branża meblarska, która jest najmocniejszą gałęzią gospodarki Warmii i Mazur.
armia i Mazury to
jeden z głównych
regionów produkcji mebli w Polsce.
Tutaj znajduje się
najwięcej ﬁrm meblarskich, tu
powstaje co piąty polski mebel.
Produkcja mebli, przetwórstwo
drzewne to jedna z trzech inteligentnych specjalizacji, na które
stawiamy jako województwo,
myśląc o rozwoju.
Czy to duże, czy małe firmy
meblarskie, to jedni i drudzy
potrzebują surowca do produkcji — płyt meblowych. I nic
dziwnego, że przedsiębiorcy z regionu odliczają dni do
otwarcia fabryki EGGER w Biskupcu. Fabryka jest już gotowa
i czeka tylko na wydanie decyzji
przez starostę, która pozwoli na
uruchomienie produkcji płyt
wiórowych.
Grupa EGGER to dziś europejski potentat na rynku płyt
meblowych. Gdy płyty będą
powstawać w naszym regionie,
wpłynie to na pewno na zmniejszenie kosztów producentów
mebli z Warmii i Mazur, czyniąc
ich produkty jeszcze bardziej
konkurencyjnymi na rynku.
Jednak warto też zwrócić uwagę na inwestycję w Biskupcu
w kontekście dyskusji w sprawie
przebiegu szesnastki od Mrągowa do Ełku. Inwestorzy coraz
łaskawszym okiem patrzą na
nasz region, też dlatego, że coraz łatwiej do nas dojechać. Nie
ma rozwoju bez dróg, to truizm,
ale jakże prawdziwy. Przykładem są właśnie ostatnie dwie
wielkie inwestycje w regionie,
obie w powiecie olsztyńskim,
czyli fabryka EGGER w Biskupcu, która zatrudnia prawie 400
osób, oraz centrum logistyczne
Zalando Lounge koło Olsztynka, gdzie pracę ma znaleźć
500 osób.
Co zaważyło na tym, że Grupa
EGGER postanowiła zbudować
swoją kolejną fabrykę u nas?
— Przede wszystkim rynek,
bo tu na Warmii i Mazurach,
znajdują się duże zakłady meblarskie — wyjaśnia Waldemar
Zawiślak, dyrektor sprzedaży
EGGER Biskupiec. — Oczywiście także infrastruktura,
dostępność komunikacyjna,
również dostępność surowca.
I oczywiście też przychylność,
wsparcie lokalnego samorządu,
którego oczekują i potrzebują
wszyscy przedsiębiorcy.
Obie największe inwestycje
w ostatnich latach w regionie
są zlokalizowane przy zmodernizowanych S 51 i S 16. Przy dobrej drodze firmy wyrastają jak
grzyby po deszczu.

Fot. materiały Egger

Fot. Andrzej Sprzączak

W

Dyrektor Waldemar Zawiślak

Fabryka w Biskupcu będzie 19. zakładem w Grupie EGGER i najnowocześniejszym w całej Grupie

OCZYWIŚCIE TAKIE DUŻE
INWESTYCJE, JAK TA EGGERA
BISKUPCU, NIE ZDARZAJĄ
SIĘ CZĘSTO, ALE TAKIE
WIELKIE FIRMY PRZYCIĄGAJĄ
KOLEJNYCH INWESTORÓW
DO REGIONU, CO TYLKO MOŻE
ZDYNAMIZOWAĆ GOSPODARKĘ
REGIONU.

bują nowych inwestycji. Bo za nimi
idą miejsca pracy. Jednak myśląc
o inwestycjach, zwraca się też uwagę na społeczną odpowiedzialność
biznesu. Niedawno pracownicy fabryki EGGER pomogli w remoncie
w kilku biskupieckich szkołach,
a także w szpitalu powiatowym
w Biskupcu, odnawiając bibliotekę i szpitalną kaplicę. Firma nie
odmówiła pomocy, gdy o tę pomoc
ktoś ją poprosił.
Przykłady można mnożyć, bo
ﬁrma dołożyła swoją cegiełkę do
przedszkola nr 5 w Biskupcu. Na
prośbę rodziców dzieci z tej placówki EGGER kupił 5 dywanów.
W przedszkolu dobry dywan to
podstawa, bo dzieci spędzają
dużo czasu na podłodze bawiąc
się, ucząc się i odpoczywając.
Z tych samych powodów ﬁrma
EGGER wyłożyła ponad 100 tys.
złotych na modernizację starej
plaży nad jeziorem Kraksy Małe,
będzie też partycypować w kosztach rekultywacji akwenu. Ten
wieloetapowy program obliczony
jest na trzy lata. Obejmuje pogłębienie, oczyszczenie i zarybienie
jeziora. Koszt prac to 1,2 mln zł,
z tego połowę wykłada miasto,

— Marka EGGER już powoli
staje się ambasadorem regionu,
zwracając tym samym uwagę na
jego potencjał i możliwości — zauważa Michał Seraﬁn, członek
zarządu oraz dyrektor logistyki
EGGER Biskupiec. — Już dzisiaj
otrzymujemy wyraźne sygnały
od naszych kontrahentów o coraz większym zainteresowaniu
regionem pod kątem robienia tu
interesów. Jestem przekonany, że
efekty naszej pracy będą wystarczające do tego, aby wydarzenia
nabrały tempa, czego oczywiście
oczekuje od nas cały już bez mała
zespół kooperantów.

BUDOWA ZAKŁADU W BISKUPCU
KOSZTOWAŁA JUŻ PONAD
MILIARD ZŁOTYCH, A PRACĘ
ZNALAZŁO TU OK. 400 OSÓB.
OCENIA SIĘ, ŻE RAZEM
Z DOSTAWCAMI I KOOPERANTAMI
FABRYKA WYKREUJE PONAD
TYSIĄC NOWYCH MIEJSC PRACY.
Takie wielkie inwestycje jak
EGGER w Biskupcu pokazują, że
coś drgnęło w gospodarce w województwie. Oczywiście, jak każdy
region, Warmia i Mazury potrze-

TAK WIELKIE
INWESTYCJE JAK
EGGER W BISKUPCU
POKAZUJĄ, ŻE
COŚ DRGNĘŁO
W GOSPODARCE
WOJEWÓDZTWA.

a połowę EGGER. To zaangażowanie w życie lokalnych społeczności,
jest jedną z najbardziej cenionych
przez pracowników Grupy EGGER wartości.

KAŻDY Z NICH SAM MOŻE
DOŁOŻYĆ SWOJĄ MAŁĄ
CEGIEŁKĘ NA JEJ RZECZ.
WYSTARCZY CHOĆBY, ŻE DBAJĄC
O SWOJE ZDROWIE, BIEGA.
A EGGER mocno wspiera takie postawy, czyli zdrowy tryb
prawidłowe odżywianie się życia poprzez na przykład akcję
„EGGER runs” (EGGER biega),
w trakcie której za każdy kilometr
przebiegnięty przez pracownika
w zorganizowanej imprezie biegowej ﬁrma przekazuje 5 euro
miejscowym organizacjom charytatywnym. W ubiegłym roku 16
pracowników wzięło udział w 27
biegach i przebiegło łącznie ponad 550 kilometrów. Wysiłek ten
przyniósł kwotę 2760 euro, która
pod koniec ubiegłego roku traﬁła
do biskupieckiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Firma, już po raz trzeci była
sponsorem obchodów Dnia
Dziecka w Biskupcu.
— Z jednej strony ﬁrmom przyświeca zysk, ale ten zysk można
wykorzystać w bardzo pożyteczny
społecznie sposób i podzielić się
nim z lokalnymi społecznościami
— podkreśla Waldemar Zawiślak,
dyrektor sprzedaży EGGER Biskupiec. — Chcemy być dobrym
sąsiadem i współdziałać z lokalnym społeczeństwem, regionem
— dodaje dyrektor Zawiślak.
— Czujemy tę społeczną odpowiedzialność biznesu.

CHOĆ PRODUKCJA W BISKUPCU
JESZCZE NIE RUSZYŁA, A EGGER
NA WARMII I MAZURACH JEST
TAK NA DOBRĄ SPRAWĘ OBECNY
NIECO PONAD DWA LATA, TO
JUŻ SĄ EFEKTY TEJ WIELKIEJ
INWESTYCJI W REGIONIE.
— Nie mam żadnych wątpliwości, że pojawienie się tak dużego
inwestora będzie miało wielki,
pozytywny wpływ na gospodarkę
regionu — uważa wicemarszałek
województwa Marcin Kuchciński.
Według wicemarszałka — z kilku powodów. Po pierwsze: potrzebujemy transferu technologii. Po drugie: Michelin ma
ponad 300 kooperantów, można
więc zakładać, że fabryka w Biskupcu będzie też współpracować z podobną liczbą ﬁ rm,
świadczących na jej rzecz różne
usługi, od gastronomii po transport. Po trzecie: co dla niego jest
bardzo ważne, to nauka etosu
pracy, do czego przywiązuje się
wielką wagę w zagranicznych
ﬁrmach. Tam kwestia szacunku
do pracy czy utożsamiania się
pracowników ze swoją ﬁrmą są
bardzo istotne.
Zdaniem burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego już
za sprawą tej inwestycji lepiej
zaczęło się dziać w lokalnej
gospodarce. Widać ożywienie
w mieście, gminie. Jest ruch
w sklepach, kwitną usługi. Jest
zainteresowanie terenami inwestycyjnymi. Deweloperzy chcą
budować mieszkania.
— Ta inwestycja już staje się
kołem zamachowym naszej gospodarki — ocenia burmistrz
Biskupca.
Andrzej Mielnicki
10119otba-a

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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DYNAMIKA ZYSKU OPERACYJNEGO cz. 2 (34-67)
Zysk/strata
Zysk/strata
z działalności
z działalności
operacyjnej 2017 operacyjnej 2016

Dynamika zysku
działalności
operacyjnej
2017/2016

LP

NAZWA

Opis PKD

34

AGROMA OLSZTYN GRUPA SZNAJDER Sp. z o.o.

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3 057 042,36

1 934 239,39

58%

35

KOLSTER S A

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

7 420 686,04

4 788 791,05

55%

36

LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN Sp. z o.o.

Produkcja leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych

8 617 075,80

5 573 519,72

55%

37

NOVUM Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego
przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyﬁkowana

3 842 602,75

2 519 383,35

53%

38

CORAB Sp. z o.o.

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

4 721 753,41

3 133 256,31

51%

39

LUPUS FABRYKA MEBLI Sp. z o.o.

Produkcja mebli kuchennych

6 757 961,26

4 491 613,66

50%

40

DEKOR PLASTICS Sp. z o.o.

Produkcja szkła gospodarczego

4 052 247,02

2 739 399,99

48%

41

APTEKI CENTRUM SPÓŁKA JAWNA
A BUDZIAK B FICEK

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2 845 974,92

1 945 788,77

46%

42

CHEMIKALS Sp. z o.o.

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

7 270 081,76

5 019 510,30

45%

43

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sp. z o.o.

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

4 716 009,56

3 283 858,71

44%

44

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

10 173 784,05

7 169 803,76

42%

45

TRANS SER MARIAN SZUMSKI
ZBIGNIEW KORZENIOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj,
olejów i tłuszczów jadalnych

6 422 765,97

4 593 061,47

40%

46

OL FLORA GOŁOMBEK KOWALEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

3 491 805,99

2 499 502,42

40%

47

ERKO Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Produkcja sprzętu instalacyjnego

3 421 327,33

2 450 499,35

40%

48

ALCAR Sp. z o.o.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych
i furgonetek

2 962 798,91

2 124 428,54

39%

49

ELBLĄGDIS Sp. z o.o.

Sprzedaż detaliczna prowadzona
w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

3 170 611,35

2 281 107,27

39%

50

OSTRÓDA YACHT Sp. z o.o.

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

34 907 144,28

25 201 570,53

39%

51

HYDROPRESS WOJCIECH GÓRZNY

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

6 540 672,42

4 771 549,56

37%

52

ALKAZ Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

6 067 085,16

4 430 735,91

37%

53

GOSHE Sp. z o.o.

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

5 780 076,13

4 233 280,56

37%

54

ELTRIM KABLE Sp. z o.o.

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych
przewodów i kabli

8 263 635,72

6 291 259,76

31%

55

KRAMER S A

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

7 460 805,49

5 744 017,40

30%

56

ECO PROGRES Sp. z o.o.

Produkcja pozostałych mebli

4 136 088,89

3 202 126,59

29%

57

ZAKŁAD DROBIARSKI LECH DRÓB Sp. z o.o.

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

4 795 872,87

3 713 801,83

29%

58

ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM Sp. z o.o. SPÓŁKA

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

3 779 561,17

2 930 834,44

29%

59

AUTO LAND JANUSZ ANDRZEJEWSKI

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

7 772 189,21

6 045 372,53

29%

60

RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA

Realizacja projektów budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków

14 149 152,89

11 102 666,63

27%

61

GOSPODARSTWO ROLNE BARTĘŻEK Sp. z o.o.

Destylowanie, rektyﬁkowanie i mieszanie alkoholi

3 308 389,02

2 602 141,48

27%

62

HEINZ PLASTICS POLSKA Sp. z o.o.

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

6 698 588,26

5 305 611,87

26%

63

D R E Sp. z o.o.

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich
i ciesielskich dla budownictwa

35 059 556,28

27 778 008,53

26%

64

DEKORGLASS DZIAŁDOWO S A

Produkcja szkła gospodarczego

14 555 206,09

11 679 101,77

25%

65

MURBET GABRYLEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

7 308 235,72

5 906 138,54

24%

66

FLSMIDTH MAAG GEAR Sp. z o.o.

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych
i elementów napędowych

5 383 000,00

4 371 600,00

23%

67

PARTNER SERWIS Sp. z o.o.

Naprawa i konserwacja maszyn

7 259 597,81

5 954 593,00

22%

Konrad Bukowiecki: Szczytno to moje miejsce na ziemi

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

22 BIZNES WARMII I MAZUR
PARTNER
WYDANIA

PARTNER
BIZNESOWY

DYNAMIKA ZYSKU OPERACYJNEGO cz. 3 (68-100)
Zysk/strata
Zysk/strata
z działalności
z działalności
operacyjnej 2017 operacyjnej 2016

Dynamika zysku
działalności
operacyjnej
2017/2016

LP

NAZWA

Opis PKD

68

FIRMA OL TERM RUDZIŃSKI TRUSIELEWICZ
SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

5 799 400,03

4 790 843,08

21%

69

WODMAX Sp. z o.o.

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

4 107 458,10

3 407 325,59

21%

70

SMILE Sp. z o.o.

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego

5 319 003,81

4 556 231,39

17%

71

PEAK PACKAGING POLAND Sp. z o.o.

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

3 713 681,45

3 287 580,75

13%

72

KRYNICKI RECYKLING S A

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

11 312 392,37

10 016 324,53

13%

73

DRAMIŃSKI S A

3 444 340,94

3 066 737,78

12%

74

YETICO S A

11 703 087,66

10 460 388,01

12%

75

FABRYKA OPAKOWAŃ FOLIOWYCH ROSSOPLAST
D I R ROSSOCHACCY SPÓŁKA JAWNA

7 585 295,99

6 950 935,11

9%

76

EDWARD LECH ZAKŁAD TAPICERSTWA
OKRĘTOWEGO PACYFIC

6 694 716,13

6 268 704,83

7%

77

MOTO REMO Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

5 442 099,23

5 106 105,86

7%

78

HAMA POLSKA Sp. z o.o.

8 529 948,00

8 107 797,99

5%

79

TELKO Sp. z o.o.

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

3 143 059,50

3 008 059,50

4%

80

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB Sp. z
o.o.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

9 168 624 36

8 800 122,77

4%

81

LITEXIMP Sp. z o.o.

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

5 195 857,31

5 152 607,70

1%

82

BASTEK COFFEE & TEA SPÓŁKA JAWNA

Przetwórstwo herbaty i kawy

9 418 011,52

9 363 019,50

1%

83

GRABIKOWSKI GRABIKOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
INEX SPÓŁKA JAWNA

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
i medycznych

8 411 204,69

8 447 641,54

-0%

84

TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

3 102 173,28

3 136 065,40

-1%

85

BRUSS POLSKA Sp. z o.o.

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

36 058 522,68

36 677 136,83

-2%

86

PHU GROT JACEK OLSZEWSKI

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
w niewyspecjalizowanych sklepach

4 957 840,65

5 107 528,46

-3%

87

HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.

Produkcja szkła gospodarczego

23 158 203,77

23 964 779,15

-3%

88

MODEL ART Sp. z o.o.

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

5 670 210,35

5 929 937,24

-4%

89

MICHELIN POLSKA S A

Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie
i regenerowanie opon z gumy

432 608 000,00

459 334 000,00

-6%

90

GRUPA KAPITAŁOWA DBK

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

48 760 751,14

51 704 124,43

-6%

91

PRODUCENT DRZWI BARAŃSKI SPÓŁKA JAWNA IGNACY Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich
BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI
i ciesielskich dla budownictwa

3 750 722,16

3 996 782,79

-6%

92

MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o.

Produkcja pozostałych mebli

16 716 785,07

18 022 232,70

-7%

93

SILVAN Sp. z o.o.

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna;
produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania

9 880 947,29

10 669 296,37

-7%

94

GALWANOTECHNIKA MRĄGOWO Sp. z o.o.

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

3 079 369,10

3 343 269,00

-8%

95

WYTWÓRNIA PODŁOŻA ZASTĘPCZEGO Sp. z
o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA

Rozmnażanie roślin

5 769 660,76

6 280 446,75

-8%

96

HURTOWNIA ELEKTRYK Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

4 231 274,06

4 697 853,90

-10%

97

MEBLE OKMED DEMKO SPÓŁKA JAWNA

Produkcja pozostałych mebli

15 314 994,24

17 007 384,34

-10%

98

ML Sp. z o.o.

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

6 958 579,34

7 833 116,60

-11%

99

SUPERIOR STREFA JÓZEF ŻURAW I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
gdzie indziej niesklasyﬁkowana

3 048 603,96

3 492 260,13

-13%

5 953 702,16

6 989 674,85

-15%

100 BRW COMFORT Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych i nawigacyjnych
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw
sztucznych
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Produkcja pozostałych mebli
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CO NAS CZEKA W BUDOWNICTWIE
Jak we wszystkich dziedzinach życia i funkcjonowania świata — moda ma też wiele
do powiedzenia w budownictwie, wśród deweloperów i na rynku mieszkań. No i dobrze!
W co zatem warto inwestować, gdzie zamieszkać? Kupować czy wynajmować?
Słowem: jakie trendy obowiązują w sezonie 2019/2020?
że jako mieszkańcy miasta potrzebujemy skrócenia dystansu
w kontekście przemieszczania
się między strefami: mieszkalną, biurową, rozrywkową czy
handlową. W ten sposób kupujemy sobie czas, którego nam
ciągle brakuje. Ponadto nowe
inwestycje wyrastają w samym
środku gęsto zabudowanego
obszaru, gdzie — zdawałoby się
— nie da się już wcisnąć szpilki.
Architekci, inwestorzy, ale i władze miast muszą wtedy pamiętać
o większej liczbie użytkowników
— mieszkańców i klientów lokali
usługowych, i o… większej liczbie samochodów! Podziemne
parkingi i miejsca parkingowe
to dziś jedno z tych największych
wyzwań. Ale warto pamiętać też
o istniejącej już zabudowie zabytkowej, którą w razie nowej inwestycji też należy wzmocnić.

Energooszczędność na start!
Nowoczesne domy są przede
wszystkim przyjazne środowisku
naturalnemu. W nowym budownictwie architekci i inwestorzy
kierują się już od dobrych kilku
lat zasadą „zero waste”. I coraz
większą wagę przywiązują do jak
najniższych wskaźników zużycia
energii i do tego, by domy były
pasywne. Dziś architektura ma
zakładać komfort i oszczędność.
Jednocześnie wszystko opiera
się na poszanowaniu środowiska
naturalnego. Dodatkowo, w parze
z energooszczędnością idzie minimalizm: zwarta i symetryczna
bryła oraz inteligentne systemy
izolacji — to rozwiązania, które
pozwolą do minimum ograniczyć straty ciepła. A pamiętajmy,
że właśnie bezpieczne i ekologiczne domy są tanie w budowie
i niedrogie w eksploatacji, a to
sprawia, że takie projekty cieszą
się coraz większą popularnością.
Poza tym, dbałość o ochronę
środowiska wiąże się również
z nadchodzącą zmianą prawa. Od
2021 r. wszystkie nowo powstałe
budynki będą musiały spełniać
warunki domów pasywnych,
a więc takich, w których zużycie
energii powinno być na niemal
zerowym poziomie.
Poza tym te pozornie chłodne
i surowe domy wyglądają niezwykle efektownie i elegancko. Prosta
bryłowa budowa domu oznacza
też wielką łatwość w jego budowie
— nie wspominając już o tym, jak
optymalnie można je zaplanować
na działce.
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Prosto i minimalnie
W ostatnich latach coraz bardziej oddalamy się od budowania klasycznych domów ze
spadzistymi dachami, jeszcze
tak popularnych w latach dziewięćdziesiątych. Dziś chętniej
budujemy domy małe i minimalistyczne. Całkiem możliwe, że ów
minimalizm to głównie pokłosie
inspiracją stylem skandynawskim. Szczególnie, że minimalistyczne domy są tanie, zarówno
w budowie, jak i w późniejszym
użytkowaniu. Nowoczesne domy
to budynki zaprojektowane na
bazie prostych, zwartych brył,
wyposażone w przestronne tarasy.
Są eleganckie i proste, posiadają
duże przeszklenia, płaski dach
i niebanalne elewacje.

Nowoczesne domy to budynki zaprojektowane na bazie prostych, zwartych brył, wyposażone w tarasy
Inteligentne technologie
Rozwój tzw. internet of things,
czyli internetu przedmiotów — to
dziś w branży budowlanej jeden
z najczęściej powtarzających się
trendów. Jego świetlaną przyszłość już w 2017 r. zapowiedział
Instytut Gartnera — i nie pomylił
się! Dzięki inteligentnym technologiom możliwe jest otwieranie
oraz zamykanie okien i drzwi z poziomu aplikacji w smarfonie z dowolnego miejsca na świecie. Jedyny warunek to swobodny dostęp
do internetu. Podobnie zarządzamy ogrzewaniem i oświetleniem.
Do inteligentnych rozwiązań nowego budownictwa należą także,
coraz popularniejsze, zabezpieczenia biometryczne — choćby
czytniki linii papilarnych, dzięki
którym tylko my zdołamy otworzyć drzwi do naszego domu.
Kupowanie inteligentnych
sprzętów domowych: pralek, piekarników, lodówek wyposażonych
w programy ekologiczne, których
głównym celem jest oszczędność
energii — to kolejny, coraz popularniejszy trend. Inteligentne
rozwiązania i nowoczesne instalacje to także systemy ogrzewania
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oparte na odnawialnych źródłach
energii. Takim rozwiązaniem są
choćby cieplne kolektory słoneczne oraz pompy ciepła, które mogą
odzyskiwać ciepło ze zużytego powietrza. Albo fotowoltaika.
Więcej światła!
Ponoć o więcej światła właśnie
dopominał się sam Johann Wolfgang Goethe, wydając ostatnie
tchnienie. Ja natomiast proponuję to zawołanie już na sam
początek kupowania mieszkania lub budowania domu.
Razem z trendami związanymi
ze zrównoważonym rozwojem
możemy zaobserwować większą
świadomość dotyczącą wpływu
środowiska na nasze zdrowie.
Coraz częściej mówi się o negatywnych skutkach hałasu oraz…
braku światła dziennego. Dlatego
przeszklenia, i to naprawdę duże,
są dziś jednym z przeważających
trendów w nowym budownictwie.
Przeszklone drzwi i szerokie okna
zapewniają doświetlenie wszystkich części domu.
Montaż dużych drzwi tarasowych łączy się dzisiaj również
z instalacją inteligentnych syste-

mów, dzięki którym drzwi możemy otworzyć i zamknąć za pomocą telefonu lub przycisku. Duże
szklane konstrukcje są też coraz
bardziej bezpieczne – posiadają
np. wbudowany system wykrywania przeszkód. Dodatkowo dzięki
wielkogabarytowym oknom i dużym drzwiom tarasowym dom
prezentuje się wyjątkowo efektownie, a do tzw. strefy dziennej
cały rok wpada naturalne światło — co oznacza, że konieczność
korzystania ze sztucznych źródeł
światła ograniczona zostaje do
minimum, a stąd już tylko krok
do energooszczędności.
Wielofunkcyjność jako
przyszłość aglomeracji
Zasada wielofunkcyjności, po
angielsku mixed-use development, w ostatnich latach stawia
przed architektami i inwestorami wciąż nowe wyzwania. A specjaliści twierdzą, że w sezonie
2019/2020 ten trend będzie
się jeszcze umacniał. Zresztą,
wiele miast i aglomeracji taką
perspektywę wpisuje do swoich
dokumentów dotyczących strategii rozwoju. Wynika to z faktu,

Dream big — czyli marzymy
bez limitów!
Architekci i inwestorzy już od
dobrych kilku lat uczestniczą
w nieformalnym wyścigu w kreowaniu takich projektów, które
z założenia powinny oferować
jak najwięcej funkcji. Ale by
skutecznie przyciągnąć przyszłych mieszkańców — nie bez
znaczenia jest też umiejętność
wyróżnienia się. No i wspomniana już kwestia zgrabnego
i bez zgrzytów wkomponowania
w istniejącą tkankę miejską. By
taka odważna wizja architektoniczna w ogóle mogła powstać
— trzeba też pamiętać o skomplikowanych, specjalistycznych
rozwiązaniach geotechnicznych.
Przy odpowiedniej współpracy oraz włączeniu specjalistów
z zakresu geotechniki na etapie
projektowania konstrukcji są
one bowiem w stanie sprostać
nawet z pozoru najbardziej karkołomnym wyzwaniom. A tym
najlepszym architektom przyświeca zasada: sky is the limit
— granica kończy się na niebie!
Przestrzeń miejska frontem
do ruchu pieszego i rowerowego
Coraz więcej miast jako jeden
z celów do swoich dokumentów
strategicznych wpisuje zieleń.
I słusznie — bo przekłada się
to na większą liczbę inwestycji
w ścieżki rowerowe. Wraz z nimi
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Parkingi i miejsca parkingowe to dziś jedno z tych największych wyzwań

wo pokrywają się z budownictwem
biur i powierzchni wykorzystywanych do pracy z domu, tzw.
coworkingowych. W nowym budownictwie biznesowym odchodzi
się od biur typu open space — bo
zdaniem specjalistów od ergonomii pracy nie sprzyjają one naszej efektywności, dekoncentrują
i zwiększają stres. Modne są duże
przeszklenia oraz inteligentne
rozwiązania— pewnym krokiem
wchodzimy w erę tzw. smart ofﬁce,
biur inteligentnych. W wielu budynkach korporacyjnych wykorzystywana jest technologia biometrycznej kontroli dostępu, a także
innowacyjne klawiatury numeryczne i czytniki RFID. Oprócz
tych coraz bardziej powszechnych
rozwiązań już wkrótce pojawią
się te związane z rzeczywistością
wirtualną. Nowoczesne biura
stawiają także na strefy relaksu,
np. ogrody na dachu. Taki trend
to jawny symptom powrotu do
natury, no i sprzyja koncentracji
i lepszemu samopoczuciu pracowników.

dobre rozwiązanie — bo pozwala
efektywnie zagospodarować przestrzeń na piętrach.

Kanał samochodowy w garażu
Jednym z nowszych trendów
jest budowanie kanału samo-
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rośnie też liczba bezkolizyjnych
skrzyżowań i przejazdów stworzonych właśnie z myślą o płynności ruchu rowerowego. Transport publiczny wspomaga się
również rowerami miejskimi,
które mają pomóc mieszkańcom miast wybrać adekwatny
do ich potrzeb środek transportu publicznego. Ostatnio furorę
robią też hulajnogi. Wszystko
po to, by ograniczyć emisję CO2.
Ale by rozbudowywać tę infrastrukturę — znów trzeba myśleć
o miejscach postojowych dla rowerów i hulajnóg.
Dom z poddaszem użytkowym
To wciąż jeden z najpopularniejszych rodzajów nowo budowanych domów jednorodzinnych
w Polsce, potocznie i pieszczotliwie zwany domem stodołą… Charakteryzuje go przejrzysty układ
pomieszczeń oraz duże przeszklenia rozlokowane od południowej
strony. Strefa dzienna w takich
nowoczesnych domach znajduje
się zazwyczaj na parterze, natomiast sypialnie projektuje się na
poddaszu — zapewniają w ten
sposób domownikom ciszę i spokój. I to w dalszym ciągu bardzo
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Inteligentne biura
Trendy w budowaniu nowych
domów jednorodzinnych częścio-

chodowego w garażu, który
następnie wykorzystuje się do
celów zupełnie innych niż hobbystyczne majsterkowanie. Jego
możliwe główne przeznaczenie
to… schowek! Na meble ogrodowe, opony, narzędzia ogrodnicze,
a jak się da — to i na przetwory
domowe. Coraz modniejsze są
też jedno lub dwa dodatkowe
pomieszczenia w garażu, które
posłużą mieszkańcom jako piwniczka na warzywa lub przechowalnia win.
Piwniczki lub ziemianki
w ogrodzie
Różnego rodzaju schowki,
piwniczki lub ziemianki to coraz
częściej stosowane konstrukcje,
w całości wkopane w ziemię pod
altanami czy chociażby w garażu.
Ewentualnie są to w stylu retro
ziemianki na wino i warzywa, często do połowy wkopane w ziemię,
podczas gdy część naziemną przysypuje się ziemią. Czasem wykonawcy decydują się zakopywać je
w istniejących już skarpach — ze
zrozumiałych względów jest to
nader popularne rozwiązanie na
górzystych terenach.
Magdalena Maria Bukowiecka
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KIEROWCY W PODRÓŻY
CHCĄ WIEDZIEĆ WSZYSTKO

edług prof. Jerzego
Wilkina z Instytutu
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, przystąpienie do
strefy euro byłoby dla Polski
korzystne zarówno z politycznego, jak i ﬁnansowego
punktu widzenia. Skorzystaliby również mieszkańcy wsi.
– Niedługo Polska będzie
jednym z trzech krajów
z licznej grupy państw postsocjalistycznych, które nie
znajdą się w streﬁe euro, to
będą Polska, Węgry i Czechy. W streﬁe jest już 19
krajów unijnych, czyli zaczynamy być w mniejszościowym koszyku i to nie
jest najlepsze miejsce dla
Polski – przekonuje prof.
dr hab. Jerzy Wilkin, kierownik Zakładu Integracji
Europejskiej IRWiR PAN.
Po brexicie euroland tworzyć będzie 70 proc. państw
wspólnoty, a kolejne: Bułgaria, Chorwacja i Rumunia
już zadeklarowały chęć dołączenia do tej grupy. W ten

ierowcy coraz częściej oczekują błyskawicznej informacji o
sytuacji na drodze i kompleksowych rozwiązań,
pozwalających nie tylko
poprowadzić trasę, lecz także zarządzać całą podróżą,
łącznie z wnoszeniem opłat
parkingowych. Dostawcy
otwierają się na ich sugestie, ale testują też innowacyjne ułatwienia, takie jak
rozszerzona rzeczywistość,
która ma ułatwić odnalezienie się w przestrzeni.
Przyszłość branży nawigacyjnej należy jednak najprawdopodobniej do idei
connected cars.
– Najważniejsza jest świeżość informacji. Jeśli jest
korek tu i teraz, to chcę wiedzieć o tym korku tu i teraz,
a nie za 15 minut. Jeśli jest
wypadek na drodze, chcę o
nim wiedzieć z odpowiednim
wyprzedzeniem, a nie dopiero jak dojadę na miejsce.
Dzięki budowaniu społecz-
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sposób przy własnej walucie zostanie zaledwie pięć
krajów, w których mieszka
niemal 75 mln ludzi – ponad
połowa z nich to Polacy. Tymczasem z sondaży wynika, że
większość polskiego społeczeństwa jest przeciwna
szybkiemu wejściu do strefy euro. Od szybkiej akcesji
dystansują się też wszystkie
partie polityczne czy prezes
NBP Adam Glapiński.
– Natomiast zdecydowana większość ekonomistów
opowiada się za wejściem do
strefy euro, pokazując realne
korzyści ﬁnansowe. Polska,
stojąc z boku, marginalizuje
swój głos co do kształtowania
Unii Europejskiej — mówi
prof. Jerzy Wilkin.
Konfederacja Lewiatan
przeprowadziła na ten temat
sondaż wśród swoich członków. Wynikło z niego, że 54
proc. ﬁrm uważa, że Polska
powinna przystąpić do strefy
euro, tylko 14 proc. jest temu
przeciwne, a 32 proc. nie ma

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
zdania w tej sprawie. Zwolennicy euro w 70 proc. uważają,
że Polska powinna przyjąć
wspólną walutę w ciągu najbliższych pięciu lat, natomiast
według 27 proc. powinno to
nastąpić za 5–10 lat.
Natomiast sceptycyzm
mieszkańców wsi do wspólnej waluty wynika – zdaniem
eksperta – z niezrozumienia
skomplikowanych mechanizmów związanych z procesem wejścia do strefy euro
izaufaniu, jakim rolnicy darzą
eurosceptyczne Prawo i Sprawiedliwość. Źródło: Newseria.pl

ności rzędu kilku milionów
użytkowników, świeżość tej
informacji, którą przekazujemy czy też ułatwiamy przekazywanie między kierowcami,
jest bardzo ważna – mówi
Jakub Wesołowski, członek
zarządu Neptis.
Natychmiastowa informacja o sytuacji na drodze i
brak konieczności stałego aktualizowania map to główne
wymagania, jakie kierowcy
stawiają systemom nawigacji
GPS. Coraz częściej to sami
kierowcy przekazują informacje o tym, co dzieje się na drodze. Tworzą oni komunikującą się ze sobą społeczność. Po
stronie dostawcy technologii
leży natomiast dostosowywanie funkcjonalności do
zmieniających się oczekiwań
i potrzeb użytkowników.
W Google Maps od niedawna można też znaleźć mapę
fotoradarów. Testowana jest
w niej także rozszerzona
rzeczywistość. Na mapę nakładana jest warstwa, która

Fot. Newseria.pl

POLSCE POZA STREFĄ EURO
GROZI MARGINALIZACJA

Jakub Wesołowski
umożliwia orientację w przestrzeni, po której przemieszcza się użytkownik. Oczekiwania kierowców wobec tego
typu rozwiązań sprowadzają
się jednak głównie do tego,
by nawigacja stała się zarazem centrum zarządzania podróżą.
– Kierowcy chcą mieć kompleksowe rozwiązania, być
informowanym o tym, co
czeka nas na drodze, zgłaszać zdarzenia, lecz także np.
płacić za parkingi. – mówi Jakub Wesołowski.
Źródło: Newseria.pl

ELEKTRYCZNE HULAJNOGI
OPANOWUJĄ MIASTA

yberprzestępcy są coraz bardziej kreatywni. Atakują częściej,
oprócz tradycyjnych stosują też innowacyjne metody.
W 2018 roku CERT Polska zanotował ponad 3,7
tys. incydentów. W ciągu
roku trzykrotnie wzrosła
liczba fałszywych sklepów
internetowych, plagą były
też fałszywe witryny usług
pośredników płatności.
Współpraca ﬁrm z kluczowych sektorów gospodarki
ze specjalistycznymi ośrodkami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem (CSIRT)
to nie tylko obowiązek, wynikający z nowej ustawy, lecz
także szansa na podniesienie poziomu zabezpieczeń.
– Cyberbezpieczeństwo
to wyzwanie dla wielu interesariuszy i sektorów. To
zarówno kwestia odpowiedniego przygotowania
przez przemysł, jak i edukacji użytkowników cyberprzestrzeni. Wszyscy mamy
swoją rolę do odegrania i pewien zakres odpowiedzialności – podkreśla Krzysztof
Silicki, zastępca dyrektora

o samochodach, skuterach i rowerach wynajmowanych na minuty
przyszedł czas na popularyzację elektrycznych hulajnóg.
Polskie miasta zapełniają się
tymi pojazdami, co rodzi
problemy – pozostawiane są
często w nieodpowiednich
miejscach, nierzadko także dochodzi do wypadków
z udziałem jadących po chodnikach. Nowe przepisy mają
zrewolucjonizować sposób
poruszania się elektrycznymi
pojazdami miejskimi.
– Jeśli mieszkańcy zaczynają się masowo przemieszczać w jakiś nowy sposób,
dotychczas nieznany, to musi
się wiązać to z wyzwaniami.
W przypadku elektrycznych
hulajnóg to w tej chwili dwie
płaszczyzny. Jedna jest bardziej regulacyjna: czy ta
hulajnoga jest postrzegana
jako pieszy czy jako pojazd,
czy może się w związku z tym
poruszać chodnikiem czy
ścieżką. Drugą płaszczyzną
jest pytanie o prędkość, którą użytkownicy elektrycznych
hulajnóg rozwijają, czy to na
chodniku, czy to na ścieżce,
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ds. cyberbezpieczeństwa
i innowacji w NASK.
Trzy najczęściej występujące typy incydentów to phishing, dystrybucja złośliwego oprogramowania i spam.
Rośnie też liczba złośliwych
aplikacji dla urządzeń mobilnych. Część z nich, udających legalne aplikacje ﬁnansowe, można było pobrać
w oﬁcjalnym sklepie.
Narzędzia, które mają
zwiększać bezpieczeństwo
w instytucjach państwowych, dostarcza ustawa
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która
została przyjęta w sierpniu
2018 roku.
– Ustawa wprowadza pojęcie Krajowego Systemu
Cyberbezpieczeństwa, czyli
pewnej ramy systemowej,
w ramach której różni interesariusze powinni ze sobą
współpracować – przekonuje ekspert NASK.
Wyznaczeni operatorzy
usług kluczowych muszą
w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia zagrożenia
zgłosić takie przypadki do
właściwego Zespołu Reago-

Krzysztof Silicki
wania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego.
Jednocześnie ustawa nakłada na operatorów usług kluczowych obowiązek wdrażania odpowiednich środków
bezpieczeństwa.
Ministerstwo cyfryzacji
planuje jeszcze w tym roku
przeprowadzić symulację
ataku, prawdopodobnie
na sektor energetyczny.
Wszystko po to, by sprawdzić poziom zabezpieczenia
w polskich ﬁrmach z kluczowych dla bezpieczeństwa
kraju sektorów. Z danych
resortu wynika, że co roku
w Polsce odnotowuje się ok.
20 tys. ataków na kluczowe
dla bezpieczeństwa systemy.
Źródło: Newseria.pl

czy w miejscach, w których
te hulajnogi są pozostawiane przez użytkowników
– mówi Adam Jędrzejewski,
prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto.
Na ulicach polskich miast
pojawiły się tysiące małych
pojazdów elektrycznych,
które ułatwiają mieszkańcom przemieszczanie się
na krótkich dystansach. Po
boomie na rowery miejskie
przyszedł czas popularyzacji
udostępnianych przez niezależne ﬁrmy elektrycznych
hulajnóg, których największą
zaletą ma być możliwość zostawienia ich w dowolnym,
dogodnym miejscu.
– Hulajnogi nie są odpowiedzią na wszystkie potrzeby mobilności mieszkańców
miasta, natomiast są znakomitym uzupełnieniem na
krótkich dystansach w podróżach multimodalnych, czyli
takich, które wykorzystują
pomiędzy punktem A a B
różne formy transportu. Często mówi się o hulajnogach
elektrycznych jako uzupełnieniu pierwszej i ostatniej
mili, czyli początku i końcu

Fot. Newseria.pl

CORAZ WIĘCEJ ATAKÓW
CYBERPRZESTĘPCÓW

Adam Jędrzejewski
naszej podróży – wskazuje
prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto.
Według nowych regulacji
osoby poruszające się na hulajnogach będą traktowane
na równi z rowerami, tzn.
będą musiały korzystać z infrastruktury rowerowej takiej
jak drogi, przejazdy i pasy dla
rowerów. Dozwolone będzie
przemieszczanie się po jezdni,
ale tylko w miejscach, w których obowiązuje ograniczenie
prędkości do 30 km/h. Zkolei
poruszanie się po chodniku
będzie możliwe wyłącznie tam,
gdzie nie istnieje infrastruktura rowerowa, a dozwolona
prędkość poruszania się po
jezdni przekracza wspomniane 30 km/h. Źródło: Newseria.pl
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GORĄCE TRENDY 2019 ROKU:
NATURA I GEOMETRIA

Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Połączenie fascynacji materiałem i technologią sprawia, że nowoczesny design
staje się coraz ciekawszy. Jednak jest jeden element, który łączy również trendy w meblarstwie.
Natura. I to ona rządzi w 2019 roku.

Teraz poszukiwane są meble spersonalizowane, co wymaga większej elastyczności
aturalne materiały, recykling, troska o środowisko. To hasła, które
dziś są ważne również
dla przedstawicieli
branży meblarskiej. Obok trendów związanych z naturą do
łask powracają projekty sprzed
lat. Dziś więc ponownie zachwyt
wzbudza fotel RM 58, którego
nazwa pochodzi od inicjałów
projektanta — Romana Modzelewskiego. Fotel doczekał się
reedycji. Ikoną polskiego wzornictwa lat 50. jest krzesło Muszelka i dziś najczęściej można
spotkać je w polskich domach
dzięki temu, że kopie zaczęły być
produkowane na masową skalę.
W naszych salonach powinny pojawić się meble o obłych
kształtach, które z kolei znamy
z lat 70. XX wieku. To zaokrąglone fotele, krzesła z giętego
drewna czy okrągłe stoliki kawowe w kształcie walca. Już teraz
w salonach meblowych możemy
zauważyć, że królują tam modele sof z aksamitnymi obiciami,
a także skórzane kanapy w ciepłych, karmelowych i czekoladowych odcieniach.
Jednak w naszych wnętrzach
w 2019 roku rządzą przede
wszystkim inspiracje naturą.
Można to szczególnie dostrzec
w projektach mebli tapicero-

N

wanych. Projektanci także we
wnętrzach i meblach wprowadzają inspiracje ze świata zwierząt i roślin. Faliste linie, owalne
kształty pojawiają się w meblach
tapicerowanych i użytkowych.
W opozycji do trendu inspirowanego naturą jest styl geometryczny. To też cieszy się ogromną popularnością w 2019 roku.
Ostre krawędzie, wyrazistość
i elegancja to rozpoznawalny
styl geometrii. Geometria pojawiła się w meblach kilkadziesiąt
lat temu, a przebojowe projekty tworzyli wówczas artyści ze
Skandynawii.
Wśród nich był Alvar Aalto,
twórca kultowego stołka 60.,
który zawsze podkreślał, że naturalne materiały mają wpływ
na ludzką psychikę. Dlatego
zwracał uwagę na to, z czego
powstają jego meble. To on również stał się ambasadorem sklejki. Używał miękkich, giętych
linii, powtarzając je w swoich
projektach mebli.
Z kolei Betham Gray, wybitna
przedstawicielka brytyjskiego
designu, uważa, że wyłącznie
dogłębne zrozumienie technik wytwórczych innych kultur
sprawia, że możemy stworzyć
ponadczasowe projekty. Stąd
też w trendach meblarskich
2019 roku pojawia się rattan,
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W naszych wnętrzach rządzą inspiracje naturą: faliste linie, owalne kształty

czyli materiał, który pochodzi
z obszaru Malezji i Indonezji.
Meble z rattanu są ekologiczne
i wpisują się w trend eko i bliżej
natury. Ażurowa plecionka pojawia się w komodach, lampach
i kanapach. I to jest wspomniane
wcześniej łączenie kultur w efektownych projektach mebli.

SWÓJ RENESANS PRZEŻYWAJĄ
PASMANTERYJNE DODATKI,
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ
W MEBLACH. ELEGANCKIE,
DŁUGIE LUB KRÓTKIE, FRĘDZLE
DEKORUJĄ SOFY, FOTELE,
KRZESŁA, A NAWET ŁÓŻKA
Najnowszym trendem jest użycie litego drewna jako materiału
do produkcji mebli. Projektanci
odchodzą jednak od nieco ciężkiego, rustykalnego wyglądu
drewnianych produktów. Tworzą
indywidualne, spersonalizowane
projekty, które pomagają osiągnąć nietuzinkowe efekty. Liderem wśród drewna jest dąb, ale
orzech i wiśnia nadal są cenione
przez odbiorców. Popularnym
rozwiązaniem staje się też drewno w połączeniu z innymi naturalnymi materiałami, takimi jak
szkło i metal.

W MEBLACH Z DREWNA
ŁĄCZY SIĘ JEGO ELEMENTY
Z INTENSYWNYMI ODCIENIAMI
NIEBIESKIEGO. TAKI
AKCENT KOLORYSTYCZNY
WYKORZYSTUJE JUŻ WIELU
PRODUCENTÓW.
Na dłużej pozostaje też gorący
trend z 2018 roku, czyli ciemne meble w kuchni. Butelkowa
zieleń, śliwka, a nawet czerń to
dziś kolory nie tylko dla odważnych.
Najnowsze trendy śledzi branża, więc z łatwością znajdziemy
takie meble w renomowanych
salonach meblowych. Aktualne
tendencje branży meblarskiej
można też poznać w czasie wydarzeń i prezentacji. W czasie
ostatnich targów Meble Polska
2019 pojawili się przedstawiciele producentów mebli z takich
krajów jak Arabia Saudyjska,
Cypr, Egipt, Portugalia czy Kanada.
Ed Blake, koordynator ds.
projektów strategicznych w
Ashley Furniture Homestores,
amerykańskiej sieci liczącej 750
salonów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Ameryce Środkowej i Azji zauważa,

że polscy producenci stają się
coraz bardziej elastyczni.
— Polskie firmy są gotowe zmieniać swój produkt
dla każdego, kto życzy sobie
zmiany. Niezależnie od tego,
czy dotyczyłaby rozmiarów,
koloru czy innych rzeczy — zauważa Ed Blake. Zwiedzający
doceniają też zauważalny rozwój, który następuje w polskiej
branży meblowej. — Gdybym
miał porównać obecne projekty polskich producentów
z tymi sprzed trzech, czterech
lat, dostrzegam naprawdę
duże różnice. Widać, że polskie meble są coraz lepsze,
a branża rośnie – mówi Cengiz
Adali z firmy Adalilar Mobilya
z Turcji.
Co więcej, producenci zauważają również, że zamówienia
trzeba aktualnie dostosować
do zmieniającego się stylu
życia. Teraz poszukiwane są
także meble spersonalizowane,
co wymaga również od producentów większej elastyczności.
Do tego wymaga się od nich
również przestrzegania zasad
zrównoważonej produkcji,
czyli oszczędności materiałów,
dbałości o środowisko czy tego,
by meble nadawały się do recyklingu.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

BIZNES WARMII I MAZUR



29

!$!+

Restauracja
BASZTA
bvķѴĺ!-|vo-ƐƓ
|;ѴĺѵƖƑƓƒƑƕƓƓ
!ŋ GASTRONOMIA
"$)"ŋ KUCHARZ
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Bardzo serdecznie
]DSUDV]DP\3DñVWZD
GRUHVWDXUDFML%DV]WDb
JG]LHPLïRVSÚG]LFLHF]DVDWDNĝH
SRNU]HSLFLHVZRMHFLDïRVPDF]Q\P
LSRĝ\ZQ\PSRVLïNLHP
Restauracja BASZTA
bvķѴĺ!-|vo-ƐƓķ|;ѴĺѵƖƑƓƒƑƕƓƓ
,-ru-v-l7om-vh-৵7lm-v|uofķ
bhb;7l-v1_-m7u<ķbhb;7l-vvr-mb-j_louĹő
,-v;|-hb1_vr;1C1m1_ķf.|ho1_
v|-1f-1_ķ-|-h৵;|1_f-h৵;1-fm1_ķ
1o7b;mm1_ķro-Ѵ-lvo0b;m-lbm|h<
-rolmb;mb-ĺ

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

1_-u|oovo0-ķh|ॕu-ruu.7-uॕ৵m;]ouo7-f
ro|u-ķ7-mb-ķru;h.vhbķ-m-;|1b-v|-b7;v;uĺ
<v|o0-|-hķ৵;|omb;Ѵoh-Ѵķ-Ѵ;homhu;|mh1_-u
ru1b.]-hѴb;m|ॕĺuo=;vfom-Ѵmh1_-u|om-holb|
u;lb;ঋѴmbhķ-Ѵ;|-h৵;ru-7b-u|v|-ķh|ॕuro|u-C
v|ouࣀhѴbm-um;7b;joĺ1_-uhb;uf;;vroj;l
Ѵ7bru-1f.11_h1_mbĺ;]o-7-mb;lf;v|-r;mb;mb;vru-m;fou]-mb-1fb=mh1fomo-mb-h1_mbou-
o7rob;7mb;ff-hoঋ1bro7--m1_ro|u-ĺ

WYMAGANIA
1_-urobmb;mlb;ࣀhv|-j1;mb;]-v|uomolb1m;
Ő|;1_mbhķ-o7o;ķroѴb1;-Ѵm;őĺ)f;]oru-1m-fbv|o|mb;fvf;v|lvjvl-hb<1_ou-lvj;v|;|1m
bro11b;;Ѵ;]-m1fbĺu-1ombh|;mrobmb;m1;1_o-ࣀ
vb<Ĺro7b;Ѵmoঋ1b.-]bou-v-lo7b;Ѵmoঋ1b.bbmb1f-|.ķh|ॕu-rooѴbm-oru-1o-mb;mo1_ro|u-ĺo-
|lrobmb;mlb;ࣀ7o0u.hom71f<C1m.ou-r-lb<ࣀ
ŋ]7৵1o7b;mm;fru-1v|h-vb<b;Ѵol-ro|u--lbĺ1_-ulvb0ࣀ7ohj-7mķ1b;urѴbou-lb;ࣀ
vrॕj7b-j-ࣀbmmlbru-1ombh-lbĺ

!!,ķ&)! ķ
$!+ )+! ,  ĺ

16119piwp-a-M

30 BIZNES WARMII I MAZUR
PARTNER
WYDANIA

PARTNER
BIZNESOWY

GOSPODARKA WARMII I MAZUR,
CZYLI SZKLANKA DO POŁOWY PEŁNA!
O stanie polskiej gospodarki, ale i o wyzwaniach, przed którymi właśnie stoi, o konsekwencjach,
szansach i zagrożeniach płynących ze strony światowych rynków dla Warmii i Mazur mówi Jerzy
Kawa, ekonomista, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie.
Jerzy Kawa, prezes Zarządu
Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Olsztynie.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Wykładał
m.in. na Wydziale Prawa i Administracji UWM, OLYMPUS Szkole
Wyższej w Warszawie oraz Olsztynie, TWP w Warszawie, Wyższej
Szkole Ekonomii i Informatyki im.
prof. T. Kotarbińskiego. Wiele lat
współpracował z Olsztyńską Szkołą Biznesu. Inicjator seminariów
PTE pt. „Gospodarka 4.0”.
Niezależnie od członkostwa w PTE,
bierze udział w pracach Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
oraz Olsztyńskiej Grupy Wspierania
Biznesu.

Fot.Kamil Foryś

— W jakim miejscu jest teraz
polska gospodarka?
— Jeśli chodzi o całą Polskę — to
w całkiem niezłym. Gdy potwierdzą się dane statystyczne — a są
one korygowane przez kolejne
dwa lata — to obecnie lądujemy
tuż za Portugalią, a wręcz wyprzedzamy Grecję. Sama Grecja wiele
lat plasowała się w rankingach
ekonomicznych całkiem wysoko,
dopiero ostatnio wskaźniki PKB
Grecji spadły, a Polska zaczęła się
do nich zbliżać. Pamiętajmy jednak o kilku sprawach. Zazwyczaj
porównujemy się do krajów bogatszych — wiadomo: to interesuje
nas najbardziej… Problemem jest
natomiast nagromadzenie tego bogactwa. Polska od początku 1939 r.
była krajem, którego zdolność do
gromadzenia bogactwa była systematycznie hamowana. A zatem
to, co dzieje się dziś, jest zaledwie
próbą nadrabiania naprawdę wielkich, wieloletnich zaległości. Bo
szczerze powiedziawszy — jedna
autostrada w okolicy nie zmienia
faktu, że miejscowości i wsie, wokół których biegnie, cały czas trwają na swoim stałym, zapóźnionym
rozwoju. Tym niemniej, choć mało
kto jest tego świadom i z trudnością
przyjmuje do wiadomości — Polska
wciąż należy do krajów najbogatszych, pod kątem PKB per capita, plasując się na 45. miejscu na
świecie. Do tak niskiej samooceny
przyczynia się bardzo bogata szpica
— czyli chociażby nasz zachodni sąsiad, Niemcy — oraz kraje tzw. starej UE plus USA, Kanada, Nowa
Zelandia, Australia, Japonia…, czy
w końcu Hongkong i inne kraje
zaliczane do tzw. gospodarczych
tygrysów.
— To jednak zupełnie inne gospodarki niż nasza.
— W kategoriach „rankingowych” po nich występuje bardzo
duża przepaść, potem pozostałe
kraje europejskie, w tym Polska,
ale także inne kraje wyprzedzające
Polskę, takie jak Czechy, Słowacja
Litwa…. Potem jest kolejna przepaść — i reszta świata. Zdaję więc
sobie sprawę, że ta przynależność
Polski do grupy krajów bogatych
jest mocno statystyczna i my tego
nie odczuwamy. Moi rozmówcy na
taki komunikat reagują najczęściej
zdumieniem. Ale tak właśnie jest.
Zalecam cieszyć się z tej pozycji, bo

to oznacza, że jesteśmy całkiem blisko tej szpicy. Potem już jest trochę
smutniej…
— Mamy spore opóźnienia w wielu
dziedzinach.
— Należymy do krajów stosunkowo słabo innowacyjnych i ten
nasz wzrost gospodarczy w dużym
stopniu zależy od przedsiębiorstw,
które jednak należą do kapitału
zagranicznego. Jeśli mówimy wyłącznie o rdzennie polskich przedsiębiorcach — to chociaż one dzięki
reformom Balcerowicza masowo
powstawały po 1989 r. — jednocześnie startowały od zera. Jeśli przypomnimy, że po 1945 r. w zasadzie
nie wolno było posiadać własnego
przedsiębiorstwa — to przez te lata
my, jako naród, utraciliśmy umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa
jako takiego. A to jest naprawdę początek.
— Czyli od czego zależy stan naszej
gospodarki?
— Dzisiaj ciągle jeszcze to wytwarzane w Polsce bogactwo i osiągane
wskaźniki ekonomiczne w dużym
stopniu zależą od kondycji wielkich koncernów. I dopóki im wiedzie się dobrze, a na świecie dzisiaj
panuje koniunktura — to dużo
u nas produkują, a w konsekwencji zawyżają nasz wskaźnik PKB.
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Stąd zalecałbym ostrożność w epatowaniu się faktem, że w tym roku
będzie 5 proc. wzrostu PKB, bo to
nie do końca jest nasze PKB i nie
do końca możemy z niego korzystać. Państwo czerpie zyski przede
wszystkim z podatków — to dzięki
nim można inwestować w drogi,
szkoły, szpitale… A niestety, część
tych podatków wędruje za granicę
— ktoś musi przecież inwestować
te zyski w prace naukowo-badawcze, rozwojowe, przygotować plany produkcyjne… Normalne. To
samo przynależeć powinno jednak
polskim przedsiębiorcom, których

UWAŻAM, ŻE
PIERWSZE
ZAROBIONE
PIENIĄDZE NALEŻY
INWESTOWAĆ
W FIRMĘ.

jest bardzo dużo — dziś to ok. 2 mln
aktywnie funkcjonujących przedsiębiorstw, a zarejestrowanych jest
jeszcze więcej. Jednak większość
z nich to ﬁrmy jednoosobowe, które
potencjału rozwojowego nie mają,
a dodatkowo, w wielu przypadkach
to byli pracownicy jakiejś ﬁrmy, którzy nadal pracują na rzecz swojego
byłego pracodawcy. Ale 10-15 proc.
z tych 2 mln aktywnych to rzeczywiście przedsiębiorstwa w pełnym
tego słowa znaczeniu.
— A co z tą innowacyjnością? Widać jakieś światełko w tunelu?
— Kwestia potencjału innowacyjnego kojarzy nam się zwykle
z fabryką, z laboratorium naukowo-badawczym, maszynami. I znowu
należy przywołać niemieckiego sąsiada i niemiecką gospodarkę, tzw.
przemysł 4.0. A czasami — i tak to
deﬁniujemy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym — gospodarkę 4.0. Grunt, że jest to gospodarka
inteligentna. My natomiast jesteśmy na samym początku: instalujemy w naszych przedsiębiorstwach
urządzenia, ale i rozwiązania, choćby oprogramowanie komputerowe,
które część pracy wykonują za nas,
a w dodatku są inteligentne i potraﬁą uczyć się nowych rzeczy. I to
jest ta część myśli, którą pojedynczy

przedsiębiorca jest w stanie wdrożyć
— nawet jeśli nie dysponuje wielkim laboratorium. Takie narzędzia
znajdziemy w internecie, dysponują
nimi start-upy i inkubatory, których
w naszym województwie mamy trzy,
a w całej Polsce ponad sto. Do tego
mamy sporą grupę tzw. aniołów
biznesu — tych, którzy już odnieśli
sukces, a dziś mogą wspierać i inwestować w innych. Są też banki
bardziej otwarte na udzielanie
kredytów inwestycyjnych. Są tzw.
fundusze pożyczkowe — to kolejny spory potencjał, a na Warmii
i Mazurach jest ich siedem. Mamy
więc całkiem pokaźną grupę miejsc,
gdzie przedsiębiorca może zwrócić
się o pomoc w sﬁnansowaniu swojego pomysłu. Ale tak, jak mówię — to
dopiero początki.
— Co jeszcze możemy poprawić?
— Wciąż mamy spore braki.
Choćby kultura i etyka przedsiębiorczości, kultura i etyka w zawieraniu
i realizowaniu biznesu — niezwykle
ważne aspekty każdego przedsięwzięcia, bo bardzo wpływają na
jego efektywność. A z etyką w polskich przedsiębiorstwach jest naprawdę różnie. Inna rzecz, której
też nam ciągle brakuje, to dążenie
do inwestowania w swój własny
biznes. Dominuje chęć konsumo-
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Polska należy do krajów
najbogatszych, pod
względem PKB per
capita, plasując się na
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miejscu na świecie.

Fot. pixabay.com

wania osiągniętych zysków — czego ja nie krytykuję, bo wiadomo:
ludzie chcą żyć lepiej, ale uważam,
że pierwsze zarobione pieniądze należy inwestować w ﬁrmę. I to nie jest
teoria — wiem o tym od naprawdę
wiodących ﬁrm różnych branż na
rynku. Także na Warmii i Mazurach
są takie. Im to się opłaciło, bo teraz
efekty są naprawdę zadowalające.
Ale tego odruchu przedsiębiorczości wciąż nam brakuje. Priorytetem
jest nadal dostatnie życie z własnej
działalności.
— A co z edukacją w ﬁrmach?
— To kolejna kwestia: kształcenie siebie i swojej kadry — równie
ważne, a niestety, wciąż z nim słabo. Także współpraca z bankami
— spora część ﬁrm świadomie unika
korzystania z instrumentów bankowych. Inna sprawa, że początkujący przedsiębiorca często nie zdaje
sobie sprawy z konsekwencji zaciągniętego kredytu. Z drugiej strony
banki początkujących przedsiębiorców kompletnie ignorują. A przecież
inkubatory przedsiębiorczości nie
załatwią wszystkiego. Dobrze, że są,
ale to nie jest rozwiązanie dostępne
wszystkim. Natomiast banki, dla
obniżenia ryzyka, rozmawiają najczęściej tylko z tymi przedsiębiorcami, którzy zdołali utrzymać ﬁrmę
przynajmniej przez rok. A przecież
większość ﬁrm, w które ktoś uwierzy
od samego początku — mogłoby się
świetnie rozwinąć. Tymczasem niektóre upadają krótko po zawiązaniu
— bardzo często z powodu ograniczonych zasobów i utraty płynności ﬁnansowej. Dodatkowo, banki
w Polsce ograniczają zatrudnienie:
nie ma więc szans, by ktoś mógł się
zajmować tymi najmniejszymi, początkującymi ﬁrmami. Zatem pro-przedsiębiorczy charakter banku
— to kolejne wyzwanie.
— Czyli to były wyzwania. A szanse
i zagrożenia?
— Szanse mamy spore, bo na
razie, mimo pewnych obaw, wiele
wskazuje na to, że obecna koniunktura w Polsce i na świecie utrzyma
się. Że utrzymamy obecny status
quo. Mamy dość przyśpieszony
rozwój i mimo że dotyczy on ﬁrm
zagranicznych — to przecież Polacy zarabiają pieniądze, wydają je
tu w Polsce… Ogólnie ten napływ
gotówki jest niezły. Zagrożeniem
jest przede wszystkim kwestia bardzo niskiej innowacyjności polskich
przedsiębiorstw. Także współpraca
przedsiębiorców z uczelniami to
w Polsce jest nieszczęście.
— Chyba są wyjątki?
— Oczywiście, są, także na UWM,
przykłady pojedynczych katedr,
które świetnie realizują wspólne
projekty z ﬁrmami, ale naprawdę
nieliczne. Brak jest usług prawnych, ekonomicznych. A choćby
taki wydział humanistyczny: przecież mógłby przygotowywać jakieś
kreacje, współpracować językowo
przy tworzeniu reklam — tego nie
ma lub wydaje się, że jest zbyt mało.
I główną winę ponoszą nie władze
uczelni — ale ogólna polityka pań-
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Potencjał innowacyjny kojarzy się nam zwykle z fabryką, z laboratorium naukowo-badawczym, robotami
stwa, która nakłada wymóg realizowania przez uczelnię tych, a nie
innych wytycznych i osiągania tych,
a nie innych wskaźników. Zatem
zmiana ﬁlozoﬁi zarządzania nauką
i innowacją potrzebna jest już na
poziomie polityki rządzenia państwem. Nie przeczę, że część tych
wskaźników jest przydatna, ale
brakuje tych, które oceniałyby zaangażowanie nauki w realne wspieranie polskiej gospodarki i polskiej
przedsiębiorczości. Nie bada się ich,
a więc i nie dąży do ich osiągania.
— A polskie szkoły?
— Jakość i poziom kształcenia
w szkołach są wciąż bardzo wybiórcze i na niskim poziomie. Panuje
obiegowa opinia, że uczniów przygotowuje się wyłącznie do zdania
testu i oni, niestety, wiedzą niewiele
więcej. Mam wieloletnie doświadczenie wykładowcy i z przykrością
stwierdzam, że studenci I roku często nie znają podstawowych pojęć,
które powinny być w końcu znane
osobom ze zdanym egzaminem
dojrzałości. Obserwujemy także
uczestników organizowanej przez
PTE Ogólnopolskiej Olimpiady
Ekonomicznej: wyniki i osiągnięcia mają ci uczniowie, którzy ciężko pracują w swoim wolnym czasie,
czyli… poza szkołą (!), sprawujący
opiekę nauczyciele też poświęcają
im swój własny, wolny czas, a rodzice ﬁnansują podręczniki i kursy.
Skutek jest taki, że do ﬁnałów docierają najczęściej jednostki, które
pracują poza systemem edukacji,
w trybie indywidualnym. Stąd nasz
Oddział PTE, w oparciu o tę wiedzę
ufundował najlepszym olimpijczykom naszego województwa czeki
na dokształcenie. Niewielkie, ale
łącznie, uwzględniając pozostały
wysiłek rodziny i nauczycieli — inwestycja opłaciła się, bo uczniowie
naszego województwa reprezentować będą nasz region i Polskie To-
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warzystwo Ekonomiczne na zawodach międzynarodowych. Kolejnym
zagrożeniem jest wciąż brak przekonania przedsiębiorców do tego,
że pracownika trzeba kształcić. Że
już na dobry początek kariery w ﬁrmie trzeba go przeszkolić. Polskie
małe przedsiębiorstwa zazwyczaj
tego nie robią. I tym się różnią od
tych większych, które w nowych
pracowników bardzo inwestują,
tworzą własne ośrodki szkoleniowe i całe pakiety szkoleń. Dbają, by
pracownik szybko osiągnął poziom
tych zatrudnionych wcześniej. Jest
więc coaching, mentoring, szkolenia i instrukcje stanowiskowe… I to
działa!
— A jak to się wszystko ma do
naszego lokalnego podwórka, do
Warmii i Mazur?
— Na szczęście w ostatnich miesiącach ten rynek pracownika — nie
pracodawcy — przyszedł też do nas.
W Olsztynie od mniej więcej roku
bezrobocie jest na poziomie 3 proc.
— a zwracam uwagę, że za bezrobocie naturalne w krajach zachodnich
uważa się takie na poziomie 5 proc.
Choć fakt: w innych powiatach jest
ono wyższe i sięga nawet 10 proc.
Cierpimy na odpływ pracowników

SŁABE STRONY
NASZEGO
REGIONU MOGĄ
W PRZYSZŁOŚCI
STAĆ SIĘ MOCNYM
FUNDAMENTEM
ROZWOJU.

do innych województw, do większych ośrodków miejskich — Warszawy, Gdańska, czasem nawet na
Śląsk. O wiele mniejsza jest emigracja do krajów starej UE. Stąd
tych pełnowartościowych, dobrze
wykształconych pracowników
w naszym regionie jest stosunkowo mało. Przy czym za dobrze wykształconego pracownika uważam
też takiego po szkole zawodowej,
z dobrze wyuczonym zawodem rzemieślniczym — w ostatnich latach
bardzo nam dobrych rzemieślników
brakuje.
— Przyczyną jest brak szkół zawodowych?
— Zasadnicze szkoły zawodowe
zlikwidowano 10-15 lat temu, a one
przecież kształciły w nader potrzebnych zawodach. I nawet gdybyśmy
chcieli te szkoły teraz odtworzyć,
a takie plany są dyskutowane — to
nie mamy kadry! Jawny dowód
na to, jak ważna jest długofalowa,
przewidująca polityka edukacyjna
— a na Warmii i Mazurach, podobnie jak w całej Polsce, wciąż na bardzo słabym poziomie.
— A jak pan ocenia współpracę
z obwodem kaliningradzkim?
— Często o tym zapominamy,
ale po wielu wiekach ścisłej i naturalnej współpracy z Królewcem
— nasz region stracił ten kierunek.
I choć z konsekwencjami II wojny
światowej nie ma co dyskutować
— ja mam problem z faktem, że
normalny handel z Kaliningradem
wciąż nie działa. A z kolei pozostałe rynki zbytu są bardzo odległe
i wiążą się z wysokimi kosztami
transportu, bo tam z Olsztyna lub
z Ełku trzeba dotrzeć, a to kosztuje
czas i pieniądze. Na krańce Mazur
dobre drogi wciąż nie dotarły. Dlatego towary o porównywalnej jakości, ale wyprodukowane tu, u nas
— są automatycznie droższe. Gdyby
były lepszej jakości — klient dałby tę

wyższą cenę, ale nasze przedsiębiorstwa są mniejsze, biedniejsze, przy
niższych obrotach starają się jednak
gwarantować swoim pracownikom
podobne wynagrodzenie jak w innych regionach, a to oznacza mniej
pieniędzy na rozwój. No i brak im
tej kultury innowacyjności. Są skazane na kopiowanie wzornictwa,
technologii — i koło się zamyka.
Dodatkowo, w dużych ośrodkach
miejskich mamy i centrale dużych
przedsiębiorstw, i ośrodki badawcze,
i dobre kadry — a w tych mniejszych,
m.in. u nas, zostają już tylko pojedyncze zakłady przetwórcze, co, siłą
rzeczy, odbija się na rozwoju gospodarczym Warmii i Mazur — wciąż
bardzo słabym.
— Ale jednak pomagają nam fundusze unijne.
— Tak, nieco poprawiają sytuację,
ale przecież też nie załatwią wszystkiego. Tym bardziej, że korzystają
z nich te największe ﬁrmy i tylko
te pojedyncze: ze 110 tysięcy ﬁrm
— może tysiąc, najwyżej 2 tysiące.
Co do dokładnej liczby mogę się
mylić, ale ciągle większość firm
pozostaje poza zasięgiem pomocy
unijnej. Reasumując: tzw. ściana
wschodnia to region najbiedniejszy
nawet nie na tle Polski, ale całej UE.
— Są jakieś recepty, pomysły
ekonomiczne, by po zmienić?
— Jeśli coś ma się zmienić — to
potrzebujemy naprawdę dużych
środków na edukację i innowację.
Ale powinna nastąpić też zmiana
nastawienia naszego wschodniego,
czy w zasadzie północnego sąsiada.
Dostęp do portu w Kaliningradzie
lub otwarcie naprawdę dużego
portu w Elblągu — to szansa na naprawdę wielką odmianę gospodarki Warmii i Mazur. Bo u nas wciąż
możliwości mamy o wiele mniejsze,
a pracy trzeba o wiele więcej. Pomoc
powinna przyjść więc z zewnątrz,
a środków na niezbędne inwestycje brakuje przecież w całym kraju.
Mimo tych trudności nasi lokalni
przedsiębiorcy tworzą i realizują
coraz bardziej ambitne projekty,
a to, co wykuwa się w trudnych
warunkach w długim okresie, daje
zazwyczaj lepsze rezultaty. Dlatego
słabe strony naszego regionu mogą
w przyszłości stać się mocnym fundamentem rozwoju... Czyli szklanka
jest jednak do połowy pełna!
Magdalena Maria Bukowiecka
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AKTYWA TRWAŁE
LP.

NAZWA

Aktywa trwałe

Opis PKD

1

MICHELIN POLSKA SA

1 901 146 000,00

2

ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o.

952 185 304,64

3

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

625 065 467,07

4

GRUPA KAPITAŁOWA DBK

432 303 216,71

5
6
7
8
9
10

WIPASZ SA
PAGED SKLEJKA SA
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
INDYKPOL SA
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o.
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ZAKŁADY PRODUKCYJNO USŁUGOWE PRAWDA Sp. z o.o.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JAROTY
KRYNICKI RECYKLING SA
EXPO MAZURY SA
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Sp. z o.o.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp. z o.o.
D R E Sp. z o.o.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE
SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.
SERY ICC PASŁĘK Sp. z o.o. ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU
OBCYM PASŁĘK INTERNATIONAL CHEESE COMPANY LTD
IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POJEZIERZE W OLSZTYNIE
GRUPA STALMOT SA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIONIER W KĘTRZYNIE
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GIŻYCKU
OSTRÓDA YACHT Sp. z o.o.
OLSZTYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
DFM Sp. z o.o.
HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.
OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
SERWISTAL Sp. z o.o.
BRW COMFORT Sp. z o.o.
WYTWÓRNIA PODŁOŻA ZASTĘPCZEGO
Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
CHEMIKALS Sp. z o.o.
BRUSS POLSKA Sp. z o.o.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŚWIT W EŁKU
GOSPODARSTWO OGRODNICZE ŁĘGAJNY Sp. z o.o.
GREENGROW Sp. z o.o.
DEKORGLASS DZIAŁDOWO SA
YETICO SA
RYSZARD TYMOFIEJEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE WITAL
CONSTRACT EXPORT IMPORT Sp. z o.o.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO
WŁASNOŚCIOWA PRACA W IŁAWIE
POL FOODS Sp. z o.o.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MAMRY W GIŻYCKU
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
PROST KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SPÓŁKA JAWNA

Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
Szkoły wyższe
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Produkcja pozostałych mebli

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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428 897 549,99
379 877 000,00
298 589 895,25
270 612 000,00
217 175 864,60
196 381 297,10
193 713 149,31
193 116 450,56
188 649 000,00
188 127 697,01
182 770 838,45
162 957 773,50

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

149 416 354,42

Produkcja pozostałych mebli
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

144 663 375,31

Pozostałe formy udzielania kredytów

143 763 469,76

Produkcja pozostałych mebli

137 261 800,00

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

132 793 500,00
132 288 164,36
123 211 589,23
118 127 158,89
112 499 642,24
111 525 747,69
111 435 396,79
105 738 165,37
104 555 184,47
100 607 291,90

Pozostałe drukowanie
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Działalność holdingów ﬁnansowych
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Produkcja pozostałych mebli
Produkcja szkła gospodarczego

154 514 258,46

100 224 122,74

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

95 607 405,56
93 499 125,88

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Produkcja pozostałych mebli

93 373 816,38

Rozmnażanie roślin

93 089 621,46
87 688 575,93
84 047 449,81
82 379 789,36
81 128 299,44
80 912 559,91
80 761 328,21
69 947 078,88

Szkoły wyższe
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Produkcja szkła gospodarczego
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

67 144 484,53

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

66 285 707,75

Produkcja pozostałych mebli

65 510 757,83

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

59 165 354,53
57 300 749,75
56 463 580,29
56 274 436,25

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
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GIGANT, KTÓRY ZNA SIĘ NA RZECZY
Komu w drogę, temu czas. A Grupa DBK zawsze zdąża na czas, bo — co najważniejsze
— przebyła już długą drogę, żeby być w tym miejscu, w którym jest teraz.
To lider w branży największych samochodów i we wszystkim, co się z nimi wiąże.
Ale to też miejsce dla kierowców „zwykłych” aut. Dlaczego?
rupa DBK to fachowcy w branży TSL, czyli
w transporcie, spedycji i logistyce. Mają
wszystko w małym
palcu. Kompleksowo obsługują
ﬂotę pojazdów ciężarowych i dostawczych — ﬁnansują, wspierają
podczas zakupu, dobierają odpowiedni pojazd i oferują usługę
posprzedażową. Ponadto w ofercie Grupy DBK jest wynajem
pojazdów użytkowych, z pełnym
asortymentem części zamiennych
oraz bogatą ofertą używanych
pojazdów ciężarowych i dostawczych wszystkich marek, które
można również zakupić drogą
online w serwisie Giełda (www.
gielda.grupadbk.com).
W Polsce są 24 oddziały ﬁrmy.
W Olsztynie prężnie działają aż
cztery i ma to ścisły związek z rozwojem. Grupa DBK stara się zapewnić użytkownikom ciężkich
i lekkich pojazdów dostęp do
wszystkich produktów i usług.
Dlatego są to aż trzy serwisy różnych marek (m.in. DAF, IVECO
i MAN), ale także usługi, z których
mogą korzystać posiadacze zwykłych aut osobowych. Firma oferuje nowoczesne centrum napraw
powypadkowych — blacharsko-lakierniczych, przy ul. Pstrowskiego
w jednym z najnowszych oddziałów Grupy DBK w Olsztynie.
Ponad 20 lat doświadczenia
Spółka DBK powstała w Olsztynie w 1995 roku. I już od samego początku postawiła na rozwój. W tym samym roku została
partnerem holenderskiej grupy
motoryzacyjnej LenGo, zyskując
wsparcie europejskiego lidera
branży. W kolejnych latach do
ﬁrmy DBK dołączały nowe spółki, tworząc Grupę DBK. Dziś to
gigant, który wyróżnia się ponaddwudziestoletnim doświadczeniem i odpowiednim podejściem
do klienta. Ponad 1400 pracowników Grupy DBK dba o pełną
dostępność oferowanych produktów i usług. A na tym nie koniec,
bo ﬁrma wciąż zatrudnia kolejne
osoby do pracy w całej Polsce oraz
otwiera nowe punkty w ramach
sieci serwisowo-sprzedażowej.
Wsparcie w biegu
Olsztyn dla Grupy DBK jest
ważny. Dlatego firma wspiera

Fot. DBK
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W Polsce są 24 oddziały ﬁrmy. W Olsztynie prężnie działają aż cztery
lokalną społeczność. Stawia na
sport i wspiera najzdolniejszych
— m.in. drużynę futbolu amerykańskiego Wenglorz AZS Lakers
Olsztyn. Ale Grupa DBK to też
działania charytatywne — również w klimacie sportowym. Firma wspomaga olsztyńską Fundację „Przyszłość dla Dzieci”, dla
której już od 3 lat biega w akcji
„Grupa DBK w biegu”. Przez 6
miesięcy w sezonie pracownicy
pokonują cenne kilometry, które
na koniec przeliczane są na złotówki. Od początku inicjatywy
udało się wybiegać aż 60 000 zł.
Cała kwota została przekazana
podopiecznym fundacji.
Dobre zakupy
Grupa DBK to jednak przede
wszystkim biznes na światowym
poziomie. Można kupić samochód ciężarowy i dostawczy.
Firma oferuje pełną gamę wiodących marek — DAF i IVECO.
W ofercie są również naczepy
Kögel oraz Kässbohrer. Ponad-
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to olsztyńska ﬁrma pośredniczy
w sprzedaży aut używanych,
oferując szeroki wybór stacjonarnie i w serwisie aukcyjnym
Giełda. Taki samochód zawsze
jest sprawdzany pod kątem technicznym i prawnym. Ale Grupa
DBK to też ogólnopolska sieć
sprzedaży części zamiennych
do pojazdów i naczep wszystkich marek.
Prawie 3 tysiące pojazdów
Tu można również wynająć
samochód – w ramach jednej
z marek ﬁrmy, czyli DBK Rental.
Oferta jest różnorodna i stanowi
odpowiedź na potrzeby firm,
które poszukują wygodnych i elastycznych rozwiązań. Wynajem
DBK Rental to blisko 3000 pojazdów, w tym ciągniki siodłowe
marki DAF i MAN, pojazdy dostawcze IVECO w różnych zabudowach, a także naczepy marek
Kögel i Schmitz — kurtynowe,
chłodnie, naczepy wielkoprzestrzenne i podkontenerowe oraz

naczepy specjalistyczne Kässbohrer. Przedsiębiorcy mogą stale
korzystać z nowych pojazdów,
jednocześnie mając dostęp do
kompleksowej obsługi kontraktu,
czyli m.in. serwisu, ubezpieczenia, pojazdów zastępczych, opieki
doradców 24 h. Wynajem to dziś
dla większości przedsiębiorców
najlepsze rozwiązanie. Przede
wszystkim stale mogą korzystać
z nowych pojazdów, których eksploatacja nie jest uciążliwa i nie
generuje wysokich kosztów napraw. W wariancie krótkoterminowym pozwala rozwiązać nagłe
problemy z ﬂotą albo zrealizować
bardziej ambitne zlecenia. Średnio- i długoterminowy wynajem
to rozwiązanie, które zapewnia
nie tylko wygodę – przedsiębiorca oszczędza czas i minimalizuje nakłady pracy na utrzymanie ﬂoty w pełnej gotowości do
działania. Zajmuje się jedynie
zarządzaniem, koncentrując się
na optymalnym wykorzystaniu
środków transportu.

Naprawa na czas
W razie potrzeby samochód
można też naprawić. DBK Truck
Center to 21 serwisów własnych
i 9 partnerskich punktów serwisowych, w których wykonywane są naprawy gwarancyjne
oraz pogwarancyjne wszystkich
marek. Każdy serwis oferuje
błyskawiczną obsługę, dzięki
czemu pojazdy wracają do pracy w możliwie krótkim czasie.
Czas to przecież pieniądz. Ale
również czas to komfort. Dlatego Grupa DBK swoim klientom
zapewnia komfortowe warunki
oczekiwania na naprawę, oddając im do dyspozycji pokoje hotelowe. Ponadto sieć DBK Truck
Center oferuje 24-godzinną pomoc drogową wraz z dojazdem
samochodów serwisowych do
miejsca awarii.
W razie wypadku Grupa DBK
też działa. O każdej porze dnia
i nocy oferuje holowanie. Dysponuje też flotą zastępczą. Firma
posiada pojazdy z zabudowami
izotermicznymi, kontenerowymi
oraz plandekami. Dba również
o zebranie kompletu dokumentów. Pomaga w zgłoszeniu szkody oraz współpracuje z zakładem ubezpieczeń. Przygotowuje
kosztorys zgodny z technologią
producenta — w razie komplikacji również dokumentację do
kancelarii prawnej. Naprawa
samochodu to też pełen profesjonalizm — od lakierni, blacharki i naprawy mechanicznej.
To ważne — Grupa DBK posiada
autoryzacje na obsługę serwisową wielu uznanych na całym
świecie producentów pojazdów
i rozwiązań dla branży transportowej.
Sieć serwisową uzupełniają
najnowocześniejsze okręgowe stacje kontroli pojazdów,
w których oprócz przeglądów
okresowych wykonywane są
analizy i opinie techniczne dla
zewnętrznych klientów. Diagności Grupy DBK są członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców
i Diagnostów „Ruch Drogowy”.
Cyklicznie uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich wiedzę
i podnoszących konkurencyjność
na rynku. Jedną ze stacji OSKP
firmy znajdziecie pod adresem
Lubelska 48 w Olsztynie.
ar
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JESTEŚMY TAM,
GDZIE NASI CZYTELNICY!
Chcemy towarzyszyć naszym czytelnikom cały dzień.
Dlatego dla Waszej wygody i oszczędności czasu jesteśmy obecni
na platformach, na których spędzacie najwięcej czasu!

WARTO BYĆ Z NAMI
W SOCIAL MEDIACH!

Lubisz czytać papierową gazetę? Super!
Codziennie znajdziesz najważniejsze informacje
właśnie w takiej formie.

Według danych Gemius.com portal Facebook odwiedza
3/4 polskich internautów. To idealna platforma
do komunikacji z klientami, a przede wszystkim– sprzedaży!
Gazeta Olsztyńska jest największym proﬁlem informacyjnym
w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim.
Ponad 101 tys. fanów regularnie czerpie z niej informacje
i komentuje bieżące wydarzenia.

Wolisz przeglądać strony WWW?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 h/dobę!
Chcesz cieszyć się wygodą korzystania
z naszych informacji na smartfonie?
Naszą aplikację znajdziesz
w Google Play i AppStore!
Żyjesz w świecie mediów
społecznościowych?
Czekamy na Ciebie na Facebooku,
Instagramie i Twitterze!
Wolisz wideo od czytania?
Nie ma problemu – nasza telewizja
internetowa GO TV jest do Twojej
dyspozycji na youtube.com!

LICZBA FANÓW NA FACEBOOK.COM
„Gazeta Olsztyńska”

101 478

TVP 3 Olsztyn

29 193

„Twój Kurier Olsztyński”

27 248

Polskie Radio Olsztyn

23 863

„Nasz Olsztyniak”
TV Kopernik
„Made in. Warmia & Mazury”
„Gazeta Wyborcza Olsztyn”

Źródło: facebook.com, 18 czerwca 2019 r.

13 604
10 678
8 709
5 086

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI, ZYSKUJESZ:
◊ zasięg kampanii Facebook Ads
◊ opiekę specjalistów w zakresie social media marketingu
◊ zasięg organiczny „Gazety Olsztyńskiej” oraz pozostałych naszych proﬁli
◊ powiększone dotarcie dzięki kampanii w pozostałych naszych mediach!

103219otbr-A -P
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WIDEO GÓRĄ!
Według badań przekaz w formie wideo najbardziej angażuje odbiorców.
Co więcej, takie materiały są najchętniej oglądane w mediach społecznościowych.
Telewizja internetowa GO TV jako największa i najpopularniejsza
w woj. warmińsko-mazurskim oferuje swoim partnerom największy zasięg!

LICZBA WYŚWIETLEŃ NA YOUTUBE.COM

Źródło: youtube.com, 18 czerwca 2019 r.

GO TV
Olsztyn24
Telewizja Ełk
Braniewo 24
Portel
Telewizja Mazury
Telewizja Mazurska
Mrągowo24info
GTV Giżycko
Kopernik TV
TV Orzysz
KTK Kętrzyn
Warmia Mazury TV

5 mln

10 mln

15 mln

20 mln

KILKA FAKTÓW O STRONACH GRUPY WM:
p 73,3% ruchu na www.gazetaolsztynska.pl generują urządzenia mobilne

(dane Google Analytics) – bądź z nami wszędzie tam, gdzie Twoi klienci!
p ponad 600 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie

odwiedza www.gazetaolsztynska.pl (dane Google Analytics)
– pokaż im swoją ofertę!
p Responsive web designe

– nasze strony WWW oraz Twoje reklamy
dostosują się do każdego urządzenia
naszego czytelnika!

DOŁĄCZ DO GRONA
NASZYCH PARTNERÓW.
ZYSKAJ PRZEWAGĘ
NAD KONKURENCJĄ!
Napisz: reklama@wm.pl
lub zadzwoń: 885 998 201
103219otbr-B -P
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W KLASIE PREMIUM KLIENCI SZUKAJĄ BEZPIECZEŃSTWA I RELAKSU
— Co słychać w świecie Volvo?
— Jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną i co za tym idzie,
popularne modele marki Volvo,
to prym jednak wiodą SUV-y.
Mam na myśli modele XC60,
XC40 oraz XC90. Co ciekawe,
coraz większą popularnością
w naszym regionie zaczęły cieszyć się sedany: S90 oraz S60.
Warto wspomnieć, że w ostatnich latach została odnowiona cała gama modeli Volvo,
począwszy od wspomnianego
modelu XC40... Wręcz przeszła rewolucję. Mamy naprawdę
mocne karty w garści.
— Kilkanaście dni temu w salonie Nord Auto w Olsztynie odbył
się premierowy pokaz wyjątkowego modelu.
— Oczywiście mowa o S60.
To pierwszy model marki Volvo
produkowany w fabryce zlokalizowanej na terenie Stanów
Zjednoczonych. Wyjątkowe detale podkreślają charakter auta
i upodabniają je do najnowszej generacji modeli z rodziny
szwedzkiej marki. Wysoki grill
dumnie nosi ﬁrmowy emblemat,
a długa maska i głęboko wyproﬁlowany zderzak świadczą o mocy
auta. W gamie silnikowej nowego
volvo znajdziemy tylko jednostki
benzynowe oraz układy hybrydowe. Podstawową jednostką jest
dwulitrowy silnik o mocy 190 KM

Fot. materiały prasowe Volvo

Jakie modele marki Volvo są najpopularniejsze i co je cechuje? Rozmawiamy o tym z Eryką Kuszlewicz-Masiak, dyrektorem salonu Nord Auto w Olsztynie.

Model S60, jeżeli zajdzie taka potrzeba, sam zatrzyma się przed przeszkodą
i momencie obrotowym wielkości
300 Nm. Do wyboru jest także
mocniejsza jednostka T5 o mocy
250 KM. S60 w tej wersji przyspiesza do setki w 6,5 sekundy
i rozpędza się do 240 km/h. Już
niebawem debiutują jeszcze mocniejsze wersje.
— Jak to w przypadku Volvo, nie
można nie zapytać o bezpieczeństwo. Co oferuje w tym względzie nowy model S60?

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

— Powiem nieskromnie, że
jest to najbezpieczniejszy model
w historii marki. Dzięki technologii IntelliSafe Surround nowe
volvo widzi co dzieje się wokół
niego, dzięki czemu nie pozwoli
wjechać kierowcy pod koła zbliżającego się auta. Jeżeli zachodzi
taka potrzeba, volvo S60 samo
zatrzyma się przed przeszkodą,
a nawet zdeﬁniuje ją. Jako jedyne na świecie auto jest w stanie

rozpoznać, czy przed nim pojawił
się rowerzysta, pieszy, a może jakieś zwierzę. Volvo konsekwentnie wdraża plan VISION 2020,
według którego już w przyszłym
roku, będzie dążyć do całkowitego wyeliminowania do zera oﬁar
wypadków drogowych w każdym
modelu marki Volvo.
— Filozoﬁa bezpieczeństwa od
lat charakteryzuje Volvo. Co
jeszcze?

— Dziś chodzi o to, aby po zakończonej pracy wsiąść do auta,
w którym będziemy mogli się
zrelaksować i odprężyć. Przyjemne wnętrze, wygodne fotele
czy świetny sprzęt audio kilka
z wielu elementów, które nam to
ułatwią, bo w podróży spędzamy
coraz więcej czasu. Relaksowi
sprzyjają nowoczesne systemy,
które pomagają prowadzić auto. .
Wojciech Kosiewicz
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FIRMY NAPĘDZAJĄ WZROST LICZBY
REJESTRACJI NOWYCH SAMOCHODÓW
Liczba zarejestrowanych aut wzrosła w maju 2019 roku zarówno w porównaniu do analogicznego
miesiąca poprzedniego roku, jak i w stosunku do kwietnia. Skumulowana liczba rejestracji
w 2019 roku była wyższa od tej zanotowanej w 2018 roku.
maju 2019 roku
rynek nowych aut
osobowych oraz
dostawczych o DMC
do 3,5 t zanotował
wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku
oraz wobec kwietnia tego roku.
To pierwszy taki przypadek
w tym roku.
Utrzymujący się po pięciu
miesiącach roku trend rosnącej
sprzedaży samochodów w 2019
roku (w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku) to
tradycyjnie, podobnie jak w ubiegłych miesiącach, zasługa dużej
aktywności ze strony klienta instytucjonalnego.

OD DŁUŻSZEGO CZASU TO
WŁAŚNIE FIRMY STANOWIĄ
SIŁĘ NAPĘDOWĄ REJESTRACJI
NOWYCH SAMOCHODÓW.
W maju br. kupiły one o 3,18
proc. więcej samochodów osobowych niż w kwietniu, a wyniki
skumulowane po pięciu miesiącach 2019 roku wskazują, że
zakupy ﬁrmowe wzrosły rok do
roku o 1,78 proc.
W maju bieżącego roku utrzymał się wysoki poziom reeksportu. Zjawisko to powoduje, że liczba samochodów, które pozostają
na rynku krajowym jest de facto niższa niż wynika to z liczby
ich rejestracji.
Nabywcy indywidualni nadal
zaopatrują się przede wszystkim
w pojazdy używane, przy dużym
udziale samochodów pochodzących z importu.
Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
w maju 2019 roku zarejestrowano w Polsce 53 248 samochodów
osobowych oraz dostawczych
o DMC do 3,5t, czyli o 11,56 proc.
(plus 5 518 szt.) więcej niż rok
wcześniej oraz o 1,83 proc. (plus
959 szt.) więcej niż w kwietniu
2019 roku. Dane skumulowane
(262 369 szt.) wykazują wzrost
sprzedaży w 2018 roku o 3,65
proc. (9 228 szt.).
Siedem marek z pierwszych
dziesięciu zanotowało więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do
roku. Najwyższy wzrost zanotowała Dacia — o 40,4 proc.

Fot. materiały prasowe Skody

W

Tytuł lidera rynku utrzymała Skoda. W 2019 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 29 505 aut tej marki
Około 9 proc. aut (4 800 szt.)
spośród zarejestrowanych w Polsce w maju 2019 roku zostało
najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji
w ramach tzw. reeksportu. Pod
względem udziału reeksportu
w rynku jest to spadek wobec
poprzedniego miesiąca.
Uwzględnienie reeksportu
wpływa na ﬁnalną wielkość polskiego rynku, który w maju 2019
r. wchłonął niecałe 48,5 tys. aut.
RYNEK SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wskazują,
że w maju 2019 r. zarejestrowano w Polsce 47 094 samochody
osobowe, o 11,16 proc. (plus 4 728
szt.) więcej niż rok wcześniej oraz
o 1,54 proc. (plus 713 szt.) więcej
niż w kwietniu 2019 roku. Dane
skumulowane wykazują wzrost
sprzedaży. Dotychczas w 2019
roku zarejestrowano w Polsce 233
279 samochodów osobowych,
o 2,73 proc. więcej w stosunku
do analogicznego okresu roku
ubiegłego (plus 6 191 szt.).
W maju 2019 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej
liczbie rejestracji samochodów
osobowych wyniósł 28,2 proc.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Udział ﬁrm osiągnął poziom 71,8
proc. W liczbach bezwzględnych
oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 33 825 auta. Udział
klientów firmowych w 2019
roku wyniósł dotychczas 67,8
proc. Statystyka ta jednak nie
uwzględnia osób ﬁzycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych,
które w CEPiK klasyﬁkowane są
w grupie „osób ﬁzycznych”. Ponieważ w grupie osób ﬁzycznych
mogą również znaleźć się ﬁrmy,
rzeczywisty rozkład rejestracji
pomiędzy obiema kategoriami
klientów może się różnić, jeszcze bardziej zwiększając różnicę
pomiędzy nimi.
Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż
— jak już wspomniano — część
z samochodów (ok. 4 800 szt.)
wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część
klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji
została lub zostanie wywieziona
za granicę.
Wśród piętnastu pierwszych
marek klasyﬁkowanych na liście
rankingowej, cztery (Opel, Ford,
Peugeot oraz Audi) zanotowały
spadek liczby aut zarejestrowa-

nych w 2019 roku w porównaniu
do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyniki dwóch
marek wzrosły o więcej niż 20
proc., w tym najwięcej marki
Dacia, o 43,44 proc. Kolejność
na liście marek cieszących się
największym powodzeniem
wśród polskich klientów nie uległa większym zmianom w porównaniu z wynikami notowanymi na
koniec kwietnia 2019 roku.
Tytuł lidera rynku utrzymała
Skoda. W 2019 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas
29 505 aut tej marki, o 0,14 proc.
więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Udział
Skody w rynku wyniósł 12,65
proc.
Na pozycji wicelidera znalazła
się Toyota, w przypadku której
liczba zarejestrowanych aut wyniosła 25 995 szt., o 2,70 proc.
więcej niż w 2018 roku. Udział
marki wyniósł 11,14 proc. (co
ciekawe, w maju tego roku najchętniej kupowanym modelem
w Polsce była toyota auris).
Na trzecim miejscu uplasował
się Volkswagen. W 2019 roku
klienci niemieckiego producenta
zarejestrowali 23 470 samochodów, o 0,44 proc. więcej niż przed
rokiem. Udział marki w polskim

rynku wyniósł 10,06 proc. Na
czwartej pozycji znalazł się Opel,
w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 14
902 szt., o 5,07 proc. mniej niż
w 2018 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,39 proc. Na
piątej pozycji była Dacia. W 2019
r. zarejestrowano 14 410 aut tej
marki, o 43,44 proc. więcej niż
w 2018 roku. Udział marki w rynku wyniósł 6,18 proc.
Najczęściej kupowanym modelem w 2019 roku była dotychczas
skoda octavia (8 687 szt.; plus
0,31 proc. r/r), za którą uplasowała się skoda fabia (8 031 szt.;
minus 5,64 proc. r/r) oraz dacia
duster (6 293 szt.; plus 59,32
proc. r/r), a następnie toyota Yaris
(6 248 szt.; minus 6,76 proc. r/r).
Pierwszą piątkę zamyka VW Golf
(6 074 szt.; minus 0,70 proc. r/r).
Najpopularniejszym modelem
w 2019 roku wśród klientów indywidualnych jest dacia duster
(3 983 szt.; plus 90,57 proc.), na
drugim miejscu uplasowała się
toyota yaris (3 423 szt.; minus
0,98 proc.), na trzecim – skoda fabia (2 785 szt.; minus 7,10
proc.), na czwartym – ﬁat tipo (2
196 szt.; plus 36,48 proc.), a na
piątym – toyota auris (1 997 szt.;
plus 9,48 proc.).
W przypadku klientów ﬁrmowych najczęściej rejestrowanym
modelem była skoda octavia (6
944 szt.; plus 2,75 proc.). Na
drugim miejscu znalazła się skoda fabia (5 246 szt.; minus 4,84
proc.). Trzecie miejsce zajmuje
VW golf (5 219 szt.; plus 6,42
proc.), czwarte – opel astra (4
503 szt.; plus 3,68 proc.), a piąte
– toyota corolla (3 955 szt.; plus
89,78 proc.).
RYNEK SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH
Według danych zawartych
w Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców w maju 2019 roku
zarejestrowano w Polsce 6 154
samochody dostawcze, o 14,73
proc. (plus 790 szt.) więcej niż
rok wcześniej i o 4,16 proc. (plus
246 szt.) więcej niż w kwietniu
2019 roku. Dotychczas w 2019
roku zarejestrowano w Polsce 29
090 samochodów dostawczych,
o 11,66 proc. więcej w stosunku
do analogicznego okresu ubiegłego roku.

BIZNES WARMII I MAZUR

PARTNER
WYDANIA
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8. Toyota auris: 4335
9. Skoda rapid: 4050
10. Ford focus: 4048
11. Fiat tipo: 4019
12. Renault clio: 3833
13. Toyota C-HR: 3562
14. Volkswagen tiguan: 3551
15. Hyundai tucson: 3549

Fot. materiały prasowe Renault

Wśród 15 pierwszych marek na
liście rankingowej, pięć zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku, w tym
najwyższy spadek zanotowała
Skoda — o 46,79 proc. Wynik sześciu marek wzrósł o więcej niż 20
proc., w tym największy wzrost
zanotował MAN o 152,07 proc.).
Tytuł lidera rynku w 2019 roku
utrzymał Fiat. Klienci kupili i zarejestrowali 4 528 aut tej marki,
o 0,31 proc. więcej niż w 2018
roku. Udział Fiata w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 15,57
proc. Na pozycji wicelidera znalazło się Renault, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut
wyniosła 4 219 szt., o 6,06 proc.
więcej niż w 2018 r. Udział marki w rynku wyniósł 14,50 proc.
Na trzecim miejscu jest Ford.
W 2019 r. klienci tego producenta
zarejestrowali 3 625 pojazdów dostawczych, o 21,58 proc. więcej niż
przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 12,46 proc.
Na czwartej pozycji znalazł się
Volkswagen, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut
wyniosła 3 121 szt., o 43,43 proc.
więcej niż w 2018 r. Udział mar-
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Renault master to w tym roku najpopularniejszy w Polsce samochód dostawczy
ki w polskim rynku wyniósł 10,73
proc. Na piątej pozycji uplasował
się Mercedes. Dotychczas w 2019
r. zarejestrowano 2 792 auta dostawcze tej marki, o 34,62 proc.
więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Udział marki wyniósł
9,60 proc.
Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w 2019
r. jest dotychczas renault master
(3 467 szt.; plus 4,08 proc. r/r).
Na drugiej pozycji uplasował się

ﬁat ducato – (2 451 szt.; minus
10,32 proc. r/r), na trzeciej mercedes sprinter – (2 206 szt.; plus
46,29 proc. r/r), a na czwartej
– iveco daily (2 153 szt.; minus
2,71 proc. r/r). Pierwszą piątkę
zamyka ford transit (1 506 szt.;
plus 40,75 proc. r/r).
Źródło: IBMR Samar

LIDERZY RYNKU AUT OSOBOWYCH W POLSCE
Od stycznia liczba zarejestro-

wanych nowych samochodów
osobowych w Polsce wyniosła 233
279 egzemplarzy (plus 2,7 proc.).
Poniżej piętnaście czołowych
modeli według danych zebranych
na koniec maja:
1. Skoda octavia: 8687 sztuk
2. Skoda fabia: 8031
3. Dacia duster: 6293
4. Toyota yaris: 6248
5. Volkswagen golf: 6074
6. Opel astra: 5904
7. Toyota corolla: 5894

LIDERZY RYNKU AUT DOSTAWCZYCH W POLSCE
Od stycznia do końca maja zarejestrowano na polskim rynku łącznie
29 090 nowych samochodów
dostawczych. Na tle analogicznego
okresu poprzedniego roku daje to
wzrost o prawie 12 proc. Kolejność
modeli według popularności:
1. Renault master: 3467 sztuk
2. Fiat ducato: 2451
3. Mercedes sprinter: 2206
4. Iveco daily: 2153
5. Ford transit: 1506
6. Volkswagen crafter: 1492
7. Peugeot boxer: 1280
8. Fiat doblo: 1003
9. Dacia dokker van: 989
10. Fiat ﬁorino: 939
11. Ford transit custom: 880
12. Peugeot partner: 860
13. Opel movano: 836
14. Citroen jumper: 813
15. Volkswagen transporter: 742

NA WAKACJE? KONIE POD MASKĄ I LODÓWKA W BAGAŻNIKU
— Przychodzi klient do salonu
Alcar-Renault i... O co pyta
najczęściej i które modele cieszą
się największą popularnością?
— Samochody, o które nasi
klienci pytają, to renault kadjar,
megane oraz captur. Właśnie te
modele cieszą się niesłabnącą
popularnością w naszym salonie.
— Dajmy na to, że szukam auta
dla pięcioosobowej rodziny
i mieszkam kilkanaście kilometrów od Olsztyna. Drogi, jakimi
się poruszam, są w niezbyt
dobrym stanie. Zależy mi na
komforcie i bezpieczeństwie.
Jakie auto by mi pan polecił?
— Żeby pięcioosobowa rodzina
mogła w bardzo komfortowych
warunkach podróżować i pokonywać nawet dalekie trasy, poleciłbym największe z naszych
osobówek. Modelami, na które
warto zwrócić uwagę, są renault
koleos czy espace, którym może
podróżować nawet siedem osób.
— A dla dwójki młodych osób,
którym zależy na ekonomicznym
aucie? Co Renault im oferuje?
— Pewnie myśli pan, że powiem
clio. Otóż zaskoczę pana. W takim
przypadku ciekawą opcją jest postawienie na renault megane. Jest
to samochód dynamiczny, komfortowy i całkiem tani w utrzymaniu.

Fot. Materiały prasowe Renault

O tym, które modele cieszą się największą popularnością i ile koni kryje pod maską najmocniejsza meganka,
rozmawiam z Jackiem Badurą, specjalistą ds. sprzedaży samochodów w olsztyńskim salonie Renault Alcar.

Renault kadjar to jeden z najpopularniejszych modeli francuskiego producenta
— Renault to także modele ze
sportowym pazurem. W końcu
ta francuska marka w sportach motorowych ma ponad
stuletnie doświadczenie.
Czym dziś może się pochwalić?
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— Na to pytanie odpowiedź może
być tylko jedna. Dla fanów mocnych
wrażeń i sportowej jazdy możemy
zaproponować renault megane R.S.
trophy, samochód dostępny z silnikiem o mocy 300 KM. Fani motoryzacji wiedzą, że Renault to ﬁrma

o bogatych sportowych tradycjach,
dlatego szukając dobrej maszyny
warto zwrócić uwagę na ten model.
— Rozpoczęły się wakacje.
Chciałbym zapytać o niezbędne
akcesoria, które przydadzą się
podczas dalekiej podróży.

— To zależy, kto czego potrzebuje. Dla jednych klientów ważne
są boksy dachowe, mocowania na
rowery czy przyciemniane szyby,
a dla innych np. przenośne lodówki. Planując wakacyjny wyjazd,
warto jednak pamiętać o zadbaniu
o aktualizację mapy. Dla przykładu, kupując nowy samochód
w naszym salonie, w zależności
od modelu auta klient otrzymuje
nawet do trzech lat bezpłatnych
aktualizacji.
— Dziś samochód jest sprzymierzeńcem kierowcy w prowadzeniu. Jakie systemy oferuje
francuska marka dla bezpiecznego prowadzenia auta?
— Tu moglibyśmy długo wymieniać nasze systemy. Najważniejsze z udogodnień, które można
znaleźć w naszych samochodach
to asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, system kontroli
bezpiecznej odległości, aktywny
system wspomagania nagłego
hamowania czy system ostrzegania o nadmiernej prędkości
z funkcją rozpoznawania znaków drogowych. Najważniejszym
systemem wpływającym na bezpieczeństwo jest jednak zdrowy
rozsądek kierowcy. I tego życzymy
wszystkim, którzy w najbliższym
czasie wybierają się swoim autem
w podróż.
Wojciech Kosiewicz

Renault Alcar
ul. Lubelska 39A, 10-408 Olsztyn
tel. 89 533 53 93, www.alcar-renault.pl
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