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KAZIMIERZ ŻYTKOWICZ
współwłaściciel firmy WIKAR Autoryzowany dealer FORD

– Na tych, którzy wygrywają mistrzostwa spor-
towe zawsze pracuje cały sztab ludzi tworzących 
zgrany zespół. Globalne, gospodarcze mistrzostwa 
świata możemy wygrać, jeśli wszyscy będziemy 
współdziałać. My przedsiębiorcy powinniśmy za-
cząć od siebie. Spróbujmy ze sobą współpracować 
i podejmować wspólne przedsięwzięcia. Na począ-
tek razem z Fundacją „Pomyśl o przyszłości” zaan-
gażujmy się w obywatelską ekonomiczną edukację 
polskiego społeczeństwa.

Pięćdziesięciu przedsiębiorców 
w muszyńskim hotelu „Activia” dys-
kutowało o tym, czy polskie społeczeń-
stwo jest przygotowane do życia w go-
spodarce wolnorynkowej. Jeśli nie jest 
– a taki wnioski można było usłyszeć 
– to małe są nasze szanse na wygranie 
globalnej rywalizacji.

Przedsiębiorcy biorący udział w kon-
ferencji umówili się, że nie będzie 
to wieczór narzekania na polskie pra-
wo, niesprzyjające prowadzeniu biz-
nesu. Chodziło raczej o skupienie się 
na poszukiwaniu pozytywnych scena-
riuszy dla naszej gospodarki i Polski, ro-
zumianej jako wspólnota ekonomiczna. 

Niemal wszyscy zgodzili się, że polskie 
społeczeństwo jest słabo wyedukowane 
ekonomiczne. Nie każdy musi prowa-
dzić własny biznes, ale każdy powinien 
w podstawowym stopniu znać zasady, 
które sprawiają, że obywatele jednych 
państw są zamożniejsi, a innym powo-
dzi się gorzej. Lekturą obowiązkową 

uczestników spotkania była broszura 
„Dlaczego w Polsce zarabiamy cztery 
razy mniej niż w bogatych krajach Eu-
ropy Zachodniej” – wydaną przez Fun-
dację Pomyśl o przyszłości.

O tym, jak przedsiębiorcy odpowie-
dzieli sobie na te pytania – czytaj w na-
szym dzisiejszym dodatku.

Wygrywa zgrany zespół

KAZIMIERZ PAZGAN 
właściciel firmy Konspol

– Szczerze podziwiam Ryszarda Florka, za jego de-
terminację w propagowaniu wiedzy na temat me-
chanizmów wolnorynkowych. Skąd bierze się bu-
dżet państwa, co to jest Produkt Krajowy Brutto, 
jakie są czynniki wzrostu gospodarczego, na te py-
tania każdy powinien znać odpowiedzi. Ale edu-
kację należy rozpocząć już od uczniów najmłod-
szych klas szkoły podstawowej. Deklaruję się jako 
wielki orędownik i sojusznik obywatelskiej edu-
kacji ekonomicznej zainicjowanej przez Fundację 
„Pomyśl o przyszłości”.

Edukacja ekonomiczna 
od podstawówki

ANDRZEJ WIŚNIOWSKI
właściciel Firmy Wiśniowski 

– Żeby w Polsce dokonywały się pozytywne zmia-
ny, my przedsiębiorcy musimy się zjednoczyć. 
Musimy mieć jeden wspólny program, który trze-
ba realizować. Unia Europejska wypracowała ta-
kie zasady, które sprawiły, że wszystkie państwa 
europejskie chcą do niej należeć. My przedsiębior-
cy musimy wypracować taką formułę współpracy, 
która spowoduje, że wszyscy będą chcieli należeć 
do jednego gremium.

Musimy się 
zjednoczyć

Poszukując pozytywnych scenariuszy



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   28 lutego 20138 POMY L O PRZYSZ O CI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

Czy Polska wygrywa w gospodarczych 
mistrzostwach świata? Kto zadaje 
sobie takie pytanie? Dla kogo jest ono 
ważne? Komu i dlaczego ma zależeć 
na tym, aby Polska wygrywała ?

W odpowiedzi na te pytania, wielu 
z nas pierwszą myśl kieruje w stro-
nę polityków, czyli osób rządzą-
cych naszym krajem. Ale my wszy-
scy powinniśmy czuć się adresatem 
tych pytań. Przecież każdy z nas 
najlepiej czuję się we własnym 
kraju. W Polsce chcemy mieszkać. 
W Polsce chcemy wychowywać 
swoje dzieci. Tutaj chcemy się ze-
starzeć, tutaj także chcemy zakła-
dać i rozwijać swoje firmy. Tak więc 
każdy z nas powinien zastanowić 
się nad tymi pytaniami, a przed-
siębiorca w szczególności.

– Dlaczego właśnie dla przedsiębior-

ców stawianie tego rodzaju pytań jest 

tak ważne? 

– W różnym stopniu każdy z nas 
ma wpływ na efektywność polskiej 
gospodarki. Zależy to od roli spo-
łecznej jaką pełnimy w państwie 
stanowiącym ekonomiczną wspól-
notę. Suwerenność państwa mie-
rzy się dziś siłą gospodarki. Przed-
siębiorcy mają szczególny wpływ 
na kształtowanie dalszych losów 
Polski. Tworzą nowe produkty, 
usługi, tworzą miejsca pracy, eks-
portują swoje wyroby i w ten spo-
sób przyczyniają się do wzrostu 
Produktu Krajowego Brutto i bu-
dowania dobrobytu gospodarczego 
naszego kraju. W przeciwieństwie 
do rządzących polityków przed-
siębiorcy patrzą na rozwój kraju nie 
przez pryzmat „czteroletniej ka-
dencji” lecz długofalowo.

Żeby Polska mogła mieć swoich 
„mistrzów świata”, czyli rodzime 
firmy, które z powodzeniem mo-
głyby konkurować z globalną kon-
kurencją, przedsiębiorcy powinni 
z szerszej perspektywy popatrzeć 
na sprawy kraju. Od lat prowadzą 
swoje firmy w warunkach wol-
nej konkurencji i doskonale ro-
zumieją mechanizmy gospodarcze 
i zależności jakie w niej zacho-
dzą. Aby jednak Polska stanowiła 
zespół – „reprezentację” swojego 
kraju, wszyscy obywatele powin-
ni mieć świadomość gospodarczej 
rzeczywistości.

– Właśnie dlatego powstała Fun-
dacja „Pomyśl o przyszłości”, któ-
ra stawia sobie za cel obywatelską 
ekonomiczną edukację i wspiera-
nie wszelkich inicjatyw służących 
rozwojowi polskiej gospodarki. 
Narciarskie Mistrzostwa Polskich 
Pracodawców Prywatnych i towa-
rzysząca im konferencja pod ha-
słem „Czy Polska, jako wspólnota 
ekonomiczna, wygrywa w global-
nej, gospodarczej rywalizacji” jest 

pierwszym krokiem do zintegro-
wania wokół tego przedsięwzięcia 
polskich przedsiębiorców oraz po-
zarządowych organizacji mających 
podobne cele. 
– Głównym punktem odniesienia kon-

ferencji było wydane przez Funda-

cję opracowanie „Dlaczego w Pol-

sce zarabiamy cztery razy mniej niż 

w bogatych krajach Europy Zachod-

niej i dlaczego przestaliśmy się do nich 

zbliżać”. Jako współautor opracowania 

daje pan odpowiedź na to pytanie. 

– Średnie wynagrodzenia w kra-
ju są pochodna kondycji gospodarki. 
Żyjemy w państwie, które jest czte-
ry razy mniej wydajne od Niem-
ców czy Duńczyków. Oczywiście 
nie chodzi o wydajność Kowal-
skiego, lecz całej wspólnoty eko-
nomicznej w przeliczeniu na sta-
tystycznego Polaka mierzona jako 
PKB/os., a tego nie wyliczam ja tyl-
ko urząd statystyczny. W naszym 
opracowaniu właśnie to tłumaczy-
my. Wynagrodzenie statystycz-
nego Kowalskiego zależy nie tylko 
od jego wykształcenia, czy od pra-
cy jaką wykonuje. Zależy także 
od tego w jakiej wspólnocie ekono-
micznej działa. Jak cała ta wspólno-
ta funkcjonuje? Jaki jest PKB dane-
go kraju? Im więcej wszyscy razem 
wytworzymy tym więcej może-
my przeznaczyć na wynagrodzenia. 
Tak więc niezwykle istotne jest ile 
osób pracuje w sektorze gospodar-
czym. W Polsce w sferze usługowo–
produkcyjnej na 38 mln Polaków 
pracuje tylko 14 mln. A więc jeden 
zatrudniony musi wypracować do-
bra dla trzech osób. W Niemczech 
zatrudnionych jest 40 mln osób 

na 80 mln mieszkańców, czyli je-
den Niemiec/Niemka pracuje tylko 
na dwie osoby. I to jest tylko jeden 
z kilkunastu powodów. Jesteśmy 
członkami Unii Europejskiej, lecz 
w Unii gospodarczo każdy kraj roz-
wija się samodzielnie. Ma swój wła-
sny budżet, swoich emerytów, sam 
musi dbać o swoją młodzież i swo-
ją przyszłość. 
– Czyli sami musimy dbać o naszą pol-

ską gospodarkę, ekonomiczną wspól-

notę w której żyjemy. Tymczasem jako 

konsumenci często wspieramy inne 

kraje. Idziemy do sklepu i do naszego 

koszyka wkładamy zagraniczne pro-

dukty. Ale czy to oznacza, że nie po-

winniśmy ich kupować? 

– Nigdy nie powiedziałem, żeby 
nie kupować zagranicznych pro-
duktów. Chodzi jedynie o to, że-
byśmy dokonując konsumenckich 
wyborów umieli policzyć wszyst-
kie korzyści i wybierali to, co na-
prawdę nam się opłaca. 
– Czyli potrzebna jest nam wiedza, 

jaka mają na przykład Niemcy czy 

Francuzi. 

– No właśnie. Klient francu-
ski jest skłonny zapłacić więcej 
za towar ze znaczkiem „made in 
France” niż za identyczny produkt 
„made in Poland”. Konsumenci 
w tamtych krajach wiedzą, że jeże-
li miejscowy producent otrzymuje 
więcej pieniędzy za swój produkt 
może również więcej zapłacić pra-
cownikowi, który przy jego wy-
twarzaniu pracuje. Gdy przedsta-
wiciele handlowi FAKRO sprzedają 
okna w Niemczech jeżdżą w nie-
mieckich autach. Niemcy zwra-
cają na to uwagę. Gdyby jeździli 

japońskim autem, na polskich ta-
blicach nikt by z nimi nie rozma-
wiał. Kiedy nasza firma zaczęła do-
starczać okna do francuskiej sieci 
marketów budowlanych Francuzi 
cisnęli nas żebyśmy wybrali fran-
cuską firmę przewozową i roz-
liczali się przez francuskie ban-
ki. Takie myślenie wspierają tam 
nie tylko politycy urzędy, media, 
wszystkie opiniotwórcze środo-
wiska, ale także zwykli obywate-
le. Nasi zamożni sąsiedzi z Europy 
Zachodniej rozumieją, że gospo-
darka globalna jest jak mistrzo-
stwa świata, w których o najlepsze 
wyniki rywalizują koncerny z po-
szczególnych państw. I który kon-
cern więcej z innego kraju „wyci-
śnie” w postaci licencji, patentów, 
dostaw technologii oraz kosztów 
korporacyjnych, ten wygra bogac-
two dla swojego kraju. Chciałbym, 
abyśmy nie byli gorsi od Niemców, 
czy Duńczyków. 
– Na razie chyba nie najlepiej radzi-

my sobie z wygrywaniem bogactwa. 

Pozwalamy na to, aby z naszej go-

spodarki to inni „wyciskali” dla sie-

bie korzyści.

– Tak właśnie jest. Weźmy pod 
uwagę podstawowy typ inwesty-
cji zagranicznych w Polsce. Sta-
wia się linię produkcyjną z go-
ściem od wkręcania śrubek i panią 
od wklepywania danych do kom-
putera. Polak jest tylko tanią siłą 
roboczą konkurującą z Chińczy-
kiem, Wietnamczykiem, czy Hin-
dusem. Jeżeli zagraniczny inwe-
stor uzna że tam jest taniej to się 
z Polski wyniesie. U siebie, w ma-
cierzystym kraju zagraniczna firma 

zawsze pozostawia główną bazę 
z wysoko płatnymi najlepszymi 
miejscami pracy – projektantami, 
prezesami, inżynierami. 
– Takich stanowisk do wkręcania śru-

bek też nam potrzeba. Dzięki inwesty-

cjom zagranicznych koncernów po-

wstają miejsca pracy. 

– Oczywiście jak ktoś jest głod-
ny to zupa też jest dobra. Czyli jak 
mamy duże bezrobocie to dobrze 
że są inwestorzy zagraniczni, któ-
rzy je zmniejszają. Tyle że oby-
watel musi zdawać sobie sprawę, 
że kiedy on je zupę, to Duńczyk 
zjada kotlet, szparagi i jeszcze de-
ser. No, być może jest to trochę 
więcej niż tylko zupa, bo koncer-
ny zachodnie wnoszą do swoich 
zakładów w Polsce nowe tech-
nologie, kształcenie pracowni-
ków i oczywiście przyczynia-
ją się do wzrostu gospodarczego 
naszego kraju. Trzeba doceniać 
rolę inwestorów zagranicznych 
w Polsce, zwłaszcza tych, którzy 
produkowane w naszym kraju to-
wary wysyłają na eksport. Jedno-
cześnie jednak musimy pamiętać 
o tym, że wszystko to funkcjonu-
je tylko wówczas, kiedy nasze pol-
skie pensje są niższe niż wynagro-
dzenia obywateli ich rodzimych 
krajów i nie ma w tych państwach 
kryzysu. Modelowym przykładem 
takiej sytuacji jest chociażby fa-
bryka Fiata w Tychach. Produko-
wane na Śląsku Fiaty Panda były 
wysyłane z Polski na eksport, ale 
z powodu kryzysu ekonomicz-
nego we Włoszech koncern zde-
cydował się przenieść produkcję 
do własnego kraju, aby wspomóc 
rodzimą gospodarkę. Ta sytuacja 
dowodzi, że budowanie eksportu 
w oparciu o zagraniczne koncer-
ny nie daje poczucia gospodarczej 
stabilności i nie buduje stałych 
tendencji wzrostowych w rozwoju 
polskiej gospodarki.. Dziś w czasie 
kryzysu zagraniczne korporacje 
zaczynają zwijać w naszym kra-
ju swoje interesy, a my możemy 
liczyć tylko na siebie, a dokład-
nie na rodzime przedsiębiorstwa. 
– Ponosimy przykre konsekwencje 

swojej powszechnej niewiedzy na te-

mat mechanizmów rządzących gospo-

darką. Dlaczego my Polacy jesteśmy 

słabi z ekonomii?

– W PRL–u państwo wydawa-
ło miliony aby przystosować Pola-
ków do życia w komunizmie. Efek-
ty widać teraz. Musimy to zmienić 
i nauczyć się życia w kapitaliźmie. 
Właśnie dlatego tak ważne jest za-
inicjowanie dyskusji na ten temat 
i podążanie szlakiem przetartym 
przez kraje zachodnie, gdzie pro-
wadzone przez lata kampanie spo-
łeczne ukształtowały obywatela 
silnie identyfikującego się gospo-
darczo ze swoim krajem. 

Globalna gospodarka to gospodarcze 
mistrzostwa świata
ROZMOWA  z RYSZARDEM FLORKIEM, prezesem Zarządu FAKRO i założycielem Fundacji „Pomyśl o przyszłości”.
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BOGDAN SZYMANIK
Wydawca, właściciel firmy BOSZ Szymanik i wspólnicy

– Z nastaniem w naszym kraju gospodarki wolno-
rynkowej Polacy pokazali, że są niezwykle dyna-
micznym, zdolnym i przedsiębiorczym narodem. 
Udowodniliśmy, że szybko potrafimy się uczyć go-
spodarki wolnorynkowej. Niestety sprawni polscy 
przedsiębiorcy zderzyli się w minionym dwudzie-
stoleciu z nieprawdopodobnie niesprawnymi poli-
tykami. Ale w polskich przedsiębiorcach drzemie 
nieprawdopodobny potencjał. Może nadszedł czas 
na utworzenie partii politycznej przedsiębiorców?

Jesteśmy przedsiębiorczym narodem

SZYMON NADZIEJA
Właściciel firmy Proventuss Polska 
Wiceprezes Związku Polskie Okna i Drzwi

– Bardzo podobały mi się zaprezentowane przez Fun-
dację „Pomyśl o przyszłości” zagadnienia i forma zor-
ganizowanej dyskusji. Uważam, że jest to kluczowe 
dla nas wszystkich i dla przyszłości kolejnych po-
koleń. W pełni utożsamiam się z ideą edukacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego i w miarę możliwości 
postaram się włączyć przynajmniej niektóre z poru-
szonych tematów do naszego cyklu pracowniczych 
szkoleń. Uważam, że te tematy są również zbieżne 
z działaniami Związku Polskie Okna i Drzwi, z któ-
rym również mocno się identyfikuję.

Pracujmy dla przyszłych pokoleń

JACEK KOZŁOWSKI 
Właściciel firmy Komandor 

– Polscy przedsiębiorcy muszą nauczyć się współ-
działania. W Polsce jest 560 organizacji mających 
wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, które 
nie podejmują ze sobą żadnej współpracy. Musi-
my sami doprowadzić do synergii tych organiza-
cji i sformułować nadrzędne cele. Po pierwsze, na-
leży doprowadzić do zmiany prawa podatkowego 
tak, by było ono jasne i czytelne dla przedsiębior-
cy, bez względu na jego wykształcenie i doświad-
czenie biznesowe. Po drugie, musimy wprowadzić 
zasadę, że w razie niejasności przepisów, prawo 
będzie interpretowane na korzyść przedsiębior-
cy i obywatela. Nie możemy ponosić konsekwen-
cji luk prawnych. Po trzecie, należy doprowadzić 
do zmian prawa w zakresie wykonalności decy-
zji w stosunku do podatnika. Decyzyjność musi 
być przeniesiona na sądy. Realizacja tych trzech 
fundamentalnych zasad zbuduje państwo prawa 
przyjazne rozwojowi przedsiębiorczości i gospo-
darki. Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć na portalu www.msp–24.pl 

Grzech główny – brak współpracy

KRZYSZTOF PRZYBYŁ 
Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska 

– W coraz bardziej globalizującej się gospodarce 
wciąż brakuje systematycznej współpracy polskich 
przedsiębiorców. Zorganizowana przez Funda-
cję „Pomyśl o przeszłości” konferencja jest dowo-
dem, że można to zmienić. Dobrze, że zaczynamy 
ze sobą rozmawiać. Coraz częściej mówmy czego 
chcemy, dokąd dążymy. Co prawda nie mamy tak 
dużego kapitału, jak zagraniczne koncerny, ale my 
Polacy jesteśmy zdolni, dynamiczni i drogę do suk-
cesu potrafimy przemierzać na skróty. Dowodem 
na to są takie firmy jak na przykład FAKRO czy Se-
lena, które pokazują, że można skutecznie zawal-
czyć w gospodarczych mistrzostwach świata.

Zaczynamy ze sobą rozmawiać

ZBIGNIEW PRZYBYSZ 
właściciel firmy PPH KRAM Zbigniew Przy-
bysz założyciel Stowarzyszenia na rzecz 
obrony polskich przedsiębiorców 

– Sojusznikiem w ekonomicznej edukacji obywatel-
skiej polskiego społeczeństwa powinny być media. Ich 
zadaniem jest rzetelne informowanie o tym, co dzie-
je się w polskiej gospodarce. 
Niestety media a przede wszystkim telewizja reali-
zuję politykę kształtowanie świadomości Polaków 
w sposób godzący w interesy Rzeczypospolitej. Media 
nie poruszają tematów takich jak, niepłacenie w Pol-
sce podatków przez wielkie zagraniczne korporacje, 
transfer kapitału ( naszego ) z Polski do siedzib kor-
poracji, promowanie przez sieci handlowe towarów 
pochodzenie zagranicznego co ogranicza możliwo-
ści naszego przemysłu a nawet prowadzi do jego za-
niku. Dyskredytują przy tym polskich przedsiębior-
ców w oczach tzw telewidza poprzez pokazywanie 
negatywnych przykładów ( w większości).Gdyby media częściej mówiły tym, że kapitał ma 
ojczyznę, Polacy częściej wybieraliby polskie produkty i wspieraliby rozwój polskich firm. 
Ministerstwo Finansów szuka pieniędzy wśród obywateli RP i polskich małych i średnich 
przedsiębiorstwach, a zapomina w tych poszukiwaniach o wielkich sieciach handlowych 
czy korporacjach mających siedziby poza granicami RP.

Media omijają takie tematy

JACEK SADOWSKI 
właściciel firmy marketingowej DEMO EFFECTIVE LAUNCHING
twórca kampanii społecznych „Kupując polskie dajesz pracę” 
oraz „Kupuj nasze. Są powody do dumy”

– Polskie firmy nadal nie są przygotowane do funk-
cjonowania na unijnym rynku. Po otwarciu granic 
Polacy zachłysnęli się zachodnimi produktami. Stra-
ciły na tym polskie firmy i polska gospodarka. Żeby 
zmienić konsumencką świadomość zorganizowali-
śmy dwie kampanie społeczne. Polskie media z en-
tuzjazmem wsparły naszą akcję. Nie dołączyli się.....
polscy przedsiębiorcy. Zabrakło z ich strony woli 
do wspólnego budowania pozytywnego scenariu-
sza dla polskiej gospodarki. Musimy to zmienić i na-
uczyć się współpracy.

Zachłyśnięci zachodnimi produktami
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Na co dzień konkurują  na na ryn-
ku krajowym i zagranicznym. 
Tym razem postanowili zawalczyć  
o jak najlepsze wyniki na narciar-
skim stoku. W miniony weekend, 
23 lutego, polscy  przedsiębiorcy 
walczyli o miejsca na podium pod-
czas II Narciarskich Mistrzostw 
Polskich Pracodawców. Na sto-
kach malowniczo położonej Ja-
worzyny Krynickiej zmierzyło się 
blisko  trzydziestu narciarzy ama-
torów z całej Polski. Zawody ro-
zegrano w dwóch kategoriach. 
Wśród kobiet  najlepsze okazały się 
zawodniczki z firm VELSET, KRAM 
i Fabryka Okien KOWALCZYK, 
wśród mężczyzn, reprezentan-
ci  firm Bosz Szymanik i Wspólni-
cy, WIKAR Autoryzowany Dealer 
FORD, Gospodarstwo Pasieczne 
SĄDECKI BARTNIK.

Organizatorem zawodów była  
Fundacja „Pomyśl o przyszłości”, 
powołana przez prezesa Zarządu 
FAKRO Ryszarda Florka. Tym ra-
zem  sportowym zmaganiom to-
warzyszyła konferencja, której ha-
sło stanowiło pytanie „Czy Polska, 
jako wspólnota ekonomiczna, wy-
grywa w globalnej, gospodarczej 
rywalizacji?”

–Zauważyliśmy, że sprawy 
obywatelskiej odpowiedzialno-
ści oraz troska o rozwój gospo-
darczy kraju  coraz częściej stają 
się przedmiotem publicznej debaty 
– mówi dyrektor Fundacji Bożena 
Damasiewicz. – Właśnie dlatego 
postanowiliśmy połączyć mistrzo-
stwa i ideę sportowej rywalizacji 
z dyskusją na temat gospodarczej 

rywalizacji Polski na arenie mię-
dzynarodowej. Uznaliśmy, że taka 
formuła spotkania zainteresuje 
przedsiębiorców, którzy relaks 
połączą z ciekawą  dyskusją oraz 
możliwością  nawiązania  no-
wych kontaktów biznesowych. 
Sport ma wiele wspólnego z biz-
nesem. Polskie firmy biorą dziś 
udział w międzynarodowych, go-
spodarczych mistrzostwach świa-
ta. Przy czym chyba  każdy z nas 
chciałby, aby sportowe zasady 
„fair play” miały zastosowanie 
na gruncie globalnej, gospodar-
czej rywalizacji.

Pomysłodawca Narciarskich Mi-
strzostw Polskich Pracodawców, 
założyciel Fundacji Ryszard Florek 
jest zapalonym narciarzem. Swo-
ją sportową pasją stara się zarażać 
innych. Udało się. Idea sportowej 
rywalizacji na narciarskim stoku 
przypadła im do gustu.

– Te mistrzostwa to naprawdę 
świetny pomysł – zgodnie przy-
znawali uczestnicy zawodów.  Była 
i wspaniała, szlachetna rywalizacja 
i doskonała zabawa i owocna dys-
kusja. Do tego bardzo dobra organi-
zacja. Wszystko   dopięte na ostat-
ni guzik.

Bez względu na wyniki   przed-
siębiorcy ulegli urokowi Sądec-
czyzny, gościnności gospodarzy 
imprezy i imponującego rekre-
acyjnego zaplecza  hotelu Activa 
w Krynicy.

Kolejne, III Mistrzostwa Narciar-
skie Polskich Pracodawców Pry-
watnych. już za rok. Oczywiście 
na stokach Jaworzyny.

Przedsiębiorcy – narciarze  rywalizowali 
na stoku Jaworzyny Krynickiej


