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Dyrektor Sądeckiego 
Urzędu Pracy 
Stanisława Skwarło 

Nowy Sącz ko-
jarzony jest przede 
wszystkim z przed-
s i ę b i o r c z o ś c i ą . 
Na czoło wysuwają się 
oczywiście najwięk-
sze marki: Firma FA-
KRO, która otworzyła 
polskie okna dacho-
we na świat, firma 
Wiśniowski, która stała się symbo-
liczną bramą wjazdową do nasze-
go miasta i której bramy garażo-
we świetnie sprzedają się nie tylko 
na rynku polskim, ale także ryn-
kach zagranicznych. Z Sądecczyzną 
kojarzony jest także Konspol– jeden 
z europejskich liderów w przetwór-
stwie drobiu, Newag specjalizu-
jący się w modernizacji i produk-
cji taboru szynowego oraz Wyższa 
Szkoła Biznesu, dzięki której Nowy 
Sącz stał się miastem akademickim, 

kojarzonym z ofertą 
edukacyjną na naj-
wyższym poziomie. 

Zjawisku sądec-
kiej przedsiębior-
czości przyglądam się 
od 1990 roku, czy-
li od zmiany ustro-
jowej. Te pierwsze 
lata wolności go-
spodarczej przynio-
sły niespotykany en-
tuzjazm. Budowanie 

własnych firm nie było zadaniem 
prostym, bo mało kto miał za sobą 
biznesowe doświadczenia. Z drugiej 
strony, było jednak łatwiej niż te-
raz. Istniał mniejszy fiskalizm i było 
mniej kontroli, a w urzędzie dys-
ponowaliśmy dużymi środkami fi-
nansowymi na tworzenie nowych 
miejsc pracy. Pamiętam jako czas 
niesamowitego rozwoju sądeckiej 
przedsiębiorczości. Z uwagą śle-
dziłam rozwój wielu firm: tych du-
żych i tych małych, również tych 

które powstały w oparciu o środki 
z urzędu pracy. Wielu z tych, którzy 
rozpoczynali swoją przygodę z biz-
nesem na początku lat 90., funk-
cjonuje z sukcesem do dziś i to jest 
bardzo cenne. 

Dyrektor Sądeckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości Grzegorz Sus 

Sądecka przedsiębiorczość niero-
zerwalnie związana jest z typowym 
polskim rysem. To pewien zestaw 
cech osobowych, które sprawiają, 
że my Polacy postrzegani jesteśmy 
jako niezwykle zaradna nacja. 

Polski przedsiębiorca jest opera-
tywny, zorganizowany i elastycz-
ny. Potrafi przy tym odnaleźć się 
w każdej sytuacji. To niezwykle 
cenna umiejętność w trudnych dla 
przedsiębiorczości czasach. To dzię-
ki determinacji polskich przedsię-
biorców Polska, mimo kłopotów 
gospodarczych, tak dobrze sobie 
radzi w ogarniętej kryzysem Euro-
pie i ciągle jest w czołówce krajów 
najlepiej rozwijających. Ten suk-
ces jest także udziałem sądeckich 
przedsiębiorców. 

W naszym regionie jest wiele ta-
kich osób, które mogłyby uchodzić 
za wzór przedsiębiorcy. Stanowią 
oni tak liczną grupę, że trudno by-
łoby wymienić wszystkich z imie-
nia i nazwiska. 

Na pytanie o sądecką specjalność 
odpowiadam bez wahania: sądec-
ką specjalnością są przedsiębior-
cy, którzy odnajdują się w trudnych 
czasach kryzysu. 

Gdzieś głęboko tkwi w nas, Pola-
kach, przekonanie, że to, co zagra-
niczne, jest lepsze. Jak proszek 
do prania to niemiecki, jak herba-
ta, to angielska. Znacznie chętniej 
sięgamy po produkty wytworzone 
poza granicami naszego kraju. Czy 
rzeczywiście to, co zagraniczne, jest 
lepsze? A może to jedynie pozosta-
łość minionej epoki? Warto stanąć 
przed sklepową półką i zastanowić 
się, czy to, co nasze, polskie, różni 
się jakością od tego wyprodukowa-
nego poza granicami naszego kraju.

My, Polacy, lubimy narzekać. Cią-
gle słyszymy, że brakuje miejsc pra-
cy, płace są za niskie, drogi dziu-
rawe. Gdy zapytasz, czyja to wina? 
Polityków – usłyszysz. 

Lubimy myśleć, że o naszym życiu 
decydują inni. Że jest ktoś, na kogo 
można zrzucić odpowiedzialność za 
nasze niepowodzenia. Tymczasem, 

każdy z nas ma wpływ i decydu-
je o jakości naszego życia, ale też 
grupy społecznej, w której żyjemy. 
Prozaiczny przykład: zakupy. Na-
sze codzienne konsumenckie wybo-
ry mają ogromny wpływ na kondy-
cję polskiej gospodarki. Decydując 
się na zakup importowanych pro-
duktów, wspieramy zagranicznych 
producentów. Tymczasem najbar-
dziej stabilnym elementem rozwoju 
gospodarki są rodzime firmy. To one 
dają nam miejsca pracy, płacą podat-
ki do Skarbu Państwa. Pozbawiając je 
możliwości rozwoju, zamykamy Pol-
sce drogę do gospodarczego sukcesu. 

O dobrych rzeczach warto głośno 
mówić. Po raz drugi opublikowa-
na została „Lista 100 największych 
firm napędzających gospodarkę Są-
decczyzny”. Ranking ten pokazuje, 
jak ogromny potencjał tkwi w na-
szym regionie. Firmy te z racji swojej 
działalności, wielkości zatrudnienia 

oraz wypracowanego majątku sta-
nowią filary dla rozwoju lokalnej 
gospodarki. To my, konsumenci, 
kupując określone towary, decydu-
jemy o rozwoju określonych firm, 
a w konsekwencji o tym, czy stać je 
na podwyżki, inwestycje, zatrud-
nienie nowych pracowników i zdo-
bywanie kolejnych rynków. Pytanie 
tylko, czy stawiamy na rozwój ro-
dzimej, czy też zagranicznej firmy? 
Gdybyśmy, decydując się na skorzy-
stanie z oferty lub też usług konkret-
nej firmy, kierowali się wspomnianą 
wcześniej listą, prawdopodobnie Są-
decczyzna stałaby się najbogatszym 
regionem w Polsce, o najniższym 
współczynniku bezrobocia. 

Być może lista ta stanie się inspira-
cją dla szerokiej grupy społecznej. Dla 
nas, konsumentów, do podejmowa-
nia właściwych decyzji. Dla przedsię-
biorców, motywacją do jeszcze pręż-
niejszego rozwoju, który zaowocuje 

znalezieniem się w przyszłym roku 
na liście lub też zajęciem lepszego 
miejsca, a w konsekwencji przyczyni 
się do wzrostu zatrudnienia. A nam, 
mieszkańcom Sądecczyzny, pozwoli 
dostrzec i docenić potencjał ekono-
miczny regionu. 

Sto firm napędzających sądecką gospodarkę 2013

Dyrektor Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” 
Bożena Damasiewicz

Przedsiębiorczość to sądecka specjalność
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Nazwa opis WARTOŚĆ FIRMY Obrót 2011 Zatrudnienie koszt utworzenia 
miejsca pracy

TYMBARK MWS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA Produkcja soków z owoców i warzyw, dżemów, marmolad. 1 047 747 875,54 zł 623 454 360,33 zł bd bd

NEWAG S A Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych. 353 680 336,07 zł 316 095 434,51 zł 1400 252 628,81 zł

FPHU WIŚNIOWSKI Największy polski producent bram garażowych i przemysłowych. 214 110 217,45 zł 239 962 576,32 zł 1080 176 583,86 zł

SPÓŁDZIELNIA PRACY MUSZYNIANKA Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 189 498 088,59 zł 115 249 083,97 zł bd bd

GRODZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 168 883 738,59 zł 20 241 978,13 zł bd bd

FABRYKA MASZYN GLINIK S A Produkcja maszyn i urządzeń górniczych. 161 945 006,08 zł 128 162 222,06 zł bd bd

MO BRUK S A Gospodarka odpadami, w tym odbiór, odzysk, recykling i utylizacja oraz produkcja paliw alternatywnych. 139 669 520,00 zł 44 032 151,00 zł 170 821 585,41 zł

ZUP EMITER SJ STANISŁAW BIEDA PIOTR LIS Producent złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z materiału termoutwardzalnego. 103 112 915,85 zł 78 922 129,66 zł 292 318 355,68 zł

TECHNOBUD NOWY SĄCZ SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 83 867 806,41 zł 121 650 099,29 zł 57 624 549,59 zł

SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z O O Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 78 103 810,79 zł 4 858 169,51 zł bd bd

PPHU ERBET SP Z O O
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, renowacja obiektów 
zabytkowych.

77 502 222,12 zł 84 505 307,64 zł 320 242 194,44 zł

BATIM TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA SPÓŁKA JAWNA BARBARA EDELMULLER 
GENERAUX I JANUSZ REMBILAS W STARYM SĄCZU

Transport drogowy towarów, usługi. transportowe na rynku europejskim. 67 287 696,55 zł 130 089 116,18 zł 379 148 858,48 zł

FIRMA ROGALA EWELINA WÓJCIK ROGALA I JERZY ROGALA SJ
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych.

63 674 701,66 zł 184 236 558,27 zł bd bd

PPHU CENTRUM SP Z O O Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. 60 769 394,86 zł 91 351 265,44 zł 539 87 619,99 zł

GORAN SP Z O O Producent stolarki otworowej. 60 033 408,47 zł 77 985 753,41 zł 450 133 407,57 zł

PPHU POLMEX SP Z O O Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. 58 632 826,48 zł 174 328 722,84 zł 117 501 135,27 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO MACHNIK KRZYSZTOF MACHNIK Roboty inżynieryjno - budowlane, kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. 54 078 515,74 zł 67 512 187,64 zł 200 270 392,58 zł

SEVERT POLSKA SP Z O O Prace spawalnicze oraz obróbka skrawaniem. 52 817 982,99 zł 40 838 225,52 zł 270 195 622,16 zł

PPUH UCHACZ MAREK UCHACZ RAFAŁ UCHACZ SJ Usługi związane z robotami ziemnymi i drogowymi, transportem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną paliw. 50 415 097,82 zł 61 528 157,50 zł 55 522 487,03 zł

KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA S A Usługi rekreacyjne i rozrywkowe. 50 240 488,45 zł 15 776 457,56 zł 50 1 004 809,77 zł

KUŹNIA GLINIK SP Z O O Produkty przeznaczone głownie dla branż: poszukiwań naftowych, geologicznej, hydrologicznej, geozoficznej. 48 747 818,50 zł 82 203 578,05 zł 340 143 375,94 zł

FABRYKA OKIEN DAKO SP Z O O Produkcja okien PCV, drzwi i konstrukcji aluminiowych. 45 680 731,02 zł 64 434 992,06 zł 400 114 201,83 zł

GÓR STAL SP Z O O Producent płyt warstwowych z rdzeniem poliuteanowym i z wełny mineralnej. 43 707 192,68 zł 64 867 517,73 zł 75 582 762,57 zł

DOBR MIĘS S.CICHORZ W. CICHORZ SJ Ubój zwierząt rzeźnych i wytwórnia własnych wyrobów mięsnych. 42 814 721,05 zł 81 210 132,32 zł bd bd

LITWIŃSKI TRANSPORT SPRZĘT BUDOWNICTWO
Spedycja i transport międzynarodowy paliw i sieć  Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, do firmy należy także Hotel 
„Litwiński”w Tęgoborze.

42 300 522,14 zł 54 207 526,87 zł 198 174 963,18 zł

FH ELEKTRET SJ STANISŁAW I JACEK BIEDA AGATA MÓL Hurtowa sprzedaż materiałów elektrycznych. 42 013 663,50 zł 64 046 649,40 zł bd bd

HUZAR SP Z O O Skup i sprzedaż miodów pszczelich, produkcja miodu sztucznego oraz cukru inwertowanego. 41 351 873,87 zł 52 543 022,19 zł 60 689 197,90 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE GODROM SP Z O O
budowy i remontów dróg, chodników, parkingów, obiektów mostowych, stalowych przepustów IS-TUBOSIDER, 
wykonywania poziomego oznakowania dróg.

41 309 318,12 zł 61 941 588,46 zł bd bd

LIMATHERM S A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. 41 038 613,59 zł 36 871 918,89 zł 350 117 253,18 zł

FLEXERGIS SP Z O O Producent zadrukowanych opakowań miękkich wykonywanych w technice flexograficznej. 40 156 131,53 zł 54 256 744,66 zł 117 343 214,80 zł

PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY Produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 39 881 000,00 zł 30 558 000,00 zł bd bd

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA OLMA ELŻBIETA MASTALERZ MAREK 
MASTALERZ SPÓŁKA JAWNA

Transport i spedycja miedzynarodowa. 38 263 601,55 zł 76 063 854,35 zł 132 260 434,44 zł

FHU MIPOL P. MIKULEC M. ,J., B., PLATA SJ Producent  mięsa wołowego. 37 686 197,92 zł 82 844 779,32 zł 120 164 951,40 zł

GOLD DROP SP Z O O Producent  szerokiej gamy środków czystości. 36 883 084,39 zł 63 866 999,20 zł 176 204 462,60 zł

PROSPONA SP Z O O Produkcja dodatków owocowych dla cukiernictwa i piekarstwa. 36 147 844,54 zł 58 988 645,83 zł 290 91 426,84 zł

GORTEX IMPORT EKSPORT Handel mrożonym mięsem i drobiem. 36 112 972,81 zł 26 036 034,57 zł 40 902 824,32 zł

FH MAG FERUM ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK SJ Skup i hurtowa sprzedaż złomu,  metali żelaznych i nieżelaznych. 35 051 934,43 zł 91 984 413,89 zł 20 1 302 660,94 zł

PARKUR SP Z O O produkcja mięsa czerwonego, ubój, rozbiór i konfekcje mięsa w elementach. 35 039 058,31 zł 80 342 848,46 zł bd

Nasze zestawienie przedstawia firmy, które z racji swojej dzia-
łalności, wielkości zatrudnienia oraz wypracowanego mająt-
ku stanowią filary rozwoju lokalnej gospodarki.

Zestawienie zostało opracowane na podstawie takich da-
nych jak wartość firmy, jej obrót oraz koszt utworzenia miej-
sca pracy.

Dlaczego zostały wybrane takie, a nie inne wskaźniki?
Informacje o wartości firm podajemy po to, by zmotywo-

wać przedsiębiorców do dalszego rozwoju. Im zamożniejsza 
firma, tym bardziej wiarygodna dla klientów, kontrahen-
tów i pracowników. 

Dane dotyczące obrotu firm mają nam ułatwić zrozumienie 
mechanizmów rynkowej konkurencji. Często nie zdajemy so-
bie sprawy, że duże firmy skuteczniej mogą podejmować wal-
kę o rynek i osiągać efekt skali w swojej branży. Regionalne 
przedsiębiorstwa muszą rywalizować z zagranicznymi, za-
równo na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Najważniejsze miejsca pracy – za szczególnie ważną należy 
uznać informację o kosztach utworzenia miejsca pracy (iloraz 
wartości aktywów i liczby pracowników). Wartość ta często 

mylona jest z wysokością wynagrodzenia. Tymczasem koszt 
utworzenia miejsca pracy, to przygotowanie narzędzia do jej 
wykonywania. Składają się na to surowce, najnowsze techno-
logie, koszty pozyskania klienta i terminów płatności. Te dane 
uświadomią nam, ile zysku musi wygenerować firma, aby 
utworzyć jedno miejsce pracy. 

X  Wartość firmy wyliczono jako średnią matematyczną 
z trzech metod wycen:

X  wartości obrotowej jako wartość obrotu dla firm produk-
cyjnych i produkcyjno–usługowych, jako połowa obrotu 
dla firm handlowych,

X  wartości księgowej jako wartość aktywów
X  wartości zyskowej jako zysk pomnożony przez współ-

czynnik 7

W przypadku, gdy średnia wartość firmy jest mniejsza 
od wartości księgowej za wartość firmy podajemy wartość 
księgową.

Listę otwierają 4 największe firmy w regionie. Są to Koral, 
Fakro, Konspol i Carbon.

Dane pierwszych trzech są od lat na różny sposób pre-
zentowane przez ogólnopolskie wydawnictwa takie jak: 
„Wprost”, „Newsweek” „Polityka”, czy „Rzeczpospolita”. 
Jako że naszym celem jest promowanie wszystkich firm z na-
szego regionu, dane otwierających listę cytujemy za ogólno-
polskimi rankingami:

Fakro – 545 mln zł
Koral – 470 mln zł
Konspol 396 mln zł
Carbon – ze względu na skomplikowaną strukturę wła-

sności nie podajemy danych tej znanej w Nowym Sączu fir-
my. Jej wkład w rozwój naszego regionu jest na tyle istotny, 
że nie wypada nam o niej nie wspomnieć.

Na naszej liście znajdują się firmy, których dane finanso-
we są jawne tj. spółki prawa handlowego. Nie zostały zatem 
ujęte spółki: jednoosobowa działalność gospodarcza, spół-
ki cywilne, organizacje non profit. Ich dane nie są dostęp-
ne, ale mamy nadzieję, że zechcą włączyć się w przygoto-
wanie kolejnych edycji naszej listy i sami prześlą nam swoje 
wyniki finansowe.

Jak czytać ranking



1128 listopada 2013   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

ZET TRANSPORT SP Z O O Transport międzynarodowy i zarządzanie procesem logistycznym. 34 929 768,29 zł 62 852 521,75 zł 140 245 025,74 zł

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BESKID W NOWYM SĄCZU Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 34 546 042,17 zł 2 025 445,10 zł bd bd

PPHU STALADAM SJ ADAM CZEPIEL BARBARA CZEPIEL Produkcja i montaż garaży oraz  hurt stali. 33 189 052,75 zł 82 844 299,71 zł bd bd

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW ZELSAD SP Z O O Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. 32 647 361,63 zł 5 730 516,53 zł bd bd

WIKAR K. Żytkowicz SJ Branża motoryzacyjna – sprzedaż samochodów, części zamiennych, serwis, blacharnia. 32 329 781,00 zł 65 363 537,00 zł 80 259 808,00 zł

NORLYS SP Z O O Produkcja oświetlenia zewnętrznego. 30 131 477,81 zł 27 174 515,11 zł 180 161 312,28 zł

PHPU IMA ZPCHR I. SZUMAŃSKA WRONA I. M. WRONA SJ Producent odzieży mundurowej i służbowej, szycie umundurowania dla Wojska Polskiego, Policji oraz formacji NATO. 28 573 014,14 zł 55 745 894,61 zł bd bd

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW OWOC ŁĄCKI SP Z O O Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, środków ochrony roślin oraz organizowanie szkoleń dla sadowników. 28 124 094,38 zł 8 214 728,87 zł bd bd

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH S A Budownictwo ogólne, inżynieria lądowa, budowa dróg, mostów. 26 107 044,77 zł 72 753 484,86 zł 200 87 152,67 zł

BHB BERTSCH HOLZBAU SP Z O O Producent  drewnianych domków mieszkalnych, letniskowych  i ogrodowych. 25 984 074,95 zł 29 276 022,25 zł 100 197 034,30 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH IZOLACJA MATIZOL S A Produkcja wyrobów papowych w Polsce. 25 342 605,25 zł 65 326 718,59 zł 140 181 018,61 zł

TLC SP Z O O Produkcja systemów ogrodzeniowych oraz schodów stalowych. 25 301 256,80 zł 23 187 681,17 zł 50 246 845,85 zł

ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAŻOWY GRIMBUD SP Z O O
Usługi związane  budownictwem  mieszkaniowym  i deweloperskim,  usługowym, hotelowym, sportowym oraz 
budownictwem  na potrzeby szkolnictwa i  opieki zdrowotnej.

25 031 146,61 zł 51 813 469,71 zł 100 183 775,58 zł

TRANSPORT SPEDYCJA NATANEK SJ Usługi transportowo-spedycyjne w przewozie krajowym i międzynarodowym. 24 004 464,90 zł 32 860 710,99 zł 60 207 687,70 zł

GRZEGORZ KIERZKOWSKI I PIOTR STANUCH SJ PHUW MULTIMAT Zaopatrywanie innych podmiotów gospodarczych w materiały branży elektrotechnicznej. 23 552 134,85 zł 44 948 199,31 zł 60 392 535,58 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WOD KAN MEL ROMAN SUŁKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA  Prace wodno – inżynieryjne, stabilizacje osuwisk a także budowę mostów i dróg. 23 382 269,53 zł 17 000 123,52 zł 10 1 124 925,96 zł

ORLEN BUDONAFT SP Z O O Generalny wykonawca stacji paliw płynnych, instalacji LPG. 23 328 620,78 zł 38 664 299,66 zł 80 291 607,76 zł

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO WARZYWNEGO SP Z O O Produkcja soków z owoców i warzyw, mrożonek owocowo-warzywnych, koncentratów i syropów. 23 262 479,75 zł 35 939 049,66 zł bd bd

HOTEL MOTYL SP Z O O Obiekt zakwaterowania, wynajem sal konferencyjnych. 22 779 897,00 zł 2 180 837,17 zł bd bd

NOX POL SP Z O O
Usługi w zakresie  transportu międzynarodowego, spedycji międzynarodowej oraz transportu towarów 
niebezpiecznych. 

21 667 793,96 zł 19 776 805,68 zł 80 270 847,42 zł

PARK M SP Z O O Centrum ogrodnicze oraz usługi związane z architekturą krajobrazu oraz zagospodarowaniem terenów zieleni. 21 422 496,64 zł 44 865 527,86 zł 250 66 012,69 zł

PPHU AGRO HURT SJ WALDEMAR PIOTR PAWEŁ WIDEŁ Usługi  transportowe, hurtowa sprzedaż warzyw i owoców. 21 033 897,21 zł 47 810 109,71 zł 58 362 653,40 zł

PPH BUDMEX SP Z O O
Realizowanie i projektowanie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rewitalizacje parków, sieci wod-kan oraz 
roboty inżynieryjne.

19 262 319,26 zł 26 131 660,80 zł 100 192 623,19 zł

POLSKA GRUPA HANDLOWA ALFA SP Z O O Hurtowa  sprzedaż artykułów spożywczych. 18 933 011,14 zł 95 802 442,84 zł bd bd

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO SPOŻYWCZEGO BASSO SP Z O O Producent sproszkowanych i płynnych pasteryzowanych artykułów jajecznych. 18 706 856,14 zł 26 493 744,67 zł 46 377 525,03 zł

ELEKTROCIEPŁOWNIA GORLICE SP Z O O Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 18 520 333,43 zł 9 663 771,11 zł bd

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Artystyczna i literacka działalność twórcza, organizowanie warsztatów, usługi transportowe - przewóz osób. 18 252 673,84 zł 9 976 780,89 zł 177 103 122,45 zł

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW OLSAD SP Z O O Handel owocami i warzywami, sortowanie i pakowanie. 18 045 449,33 zł 5 868 533,86 zł bd bd

BROTHERS B W R BOCHNIARZ SJ Produkcja i dystrybucja galanterii skórzanej produkcja wyrobów rymarskich. 17 450 355,83 zł 23 363 977,85 zł 78 223 722,51 zł

ZUPH HAŻBUD SP Z O O Usługi związane z budownictwem ogólnym, drogowym oraz hydrotechnicznym. 17 432 241,76 zł 35 577 854,53 zł 120 120 947,88 zł

FIRMA PRYWATNA Sprzedaż hurtowa, detaliczna i komisowa pojazdów mechanicznych nowych i używanych, transport lądowy drogowy. 17 381 668,77 zł 23 274 926,37 zł 50 347 633,38 zł

LUPHER SJ IMPORT EXPORT MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH MGR INŻ HENRYK LUPA & 
DARIUSZ DUTKA

Import i eksport maszyn budowlanych. 17 222 767,90 zł 15 751 827,02 zł bd bd

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA Przetwórstwo mleka i wyrób serów. 16 872 088,90 zł 32 176 153,45 zł bd

SILLA SP Z O O Sieć sklepów spożywczych. 16 593 264,83 zł 36 782 061,65 zł 100 143 523,98 zł

IMPULS SP Z O O Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. 15 784 679,05 zł 57 770 612,24 zł bd

PPUH OTECH SP Z O O Kompleksowe wykonawstwo inwestycji związanych z ciepłownictwem. 15 601 503,51 zł 34 806 779,51 zł 100 89 548,66 zł

NOVA SP Z O O Kompleksowa gospodarka odpadami, obejmująca zbiórkę, segregację, odzysk i zagospodarowanie. 15 468 833,64 zł 5 935 630,07 zł bd bd

MARS TDLM SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych. 15 435 777,41 zł 38 522 968,38 zł 86 179 485,78 zł

INSTAR SJ MAREK CZAMARA EWA HAJDYŁA JAN PYTEL Produkcja narzędzi budowlanych. 15 065 855,75 zł 15 032 433,73 zł 72 179 528,15 zł

POPRAD SP Z O O Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych. 15 043 991,07 zł 10 370 169,06 zł 10 953 569,14 zł

BESTPOL SP Z O O Firma usługowo – handlowa. Handel hurtowy skórami, handel mrożoną żywnością oraz wynajem nieruchomości. 14 262 217,06 zł 43 739 532,18 zł bd bd

PROFIL SJ ANNA I PIOTR BAZIAK Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy. 14 099 811,02 zł 24 111 556,04 zł 96 124 981,53 zł

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA SKŁADNICA
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych.

13 831 341,37 zł 34 825 405,70 zł 160 50 375,52 zł

UZDROWISKO WYSOWA S A Uzdrowiska, usługi rekreacyjne. 13 665 794,73 zł 16 676 694,58 zł 145 94 246,86 zł

BCS POLSKA SP Z O O Rozwiązania informatyczne dla procesów logistycznych, magazynowych oraz sprzedaży. 13 665 560,13 zł 30 152 466,46 zł 50 160 214,63 zł

SPÓŁDZIELNIA METALOWO ODLEWNICZA OGNIWO W BIECZU Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania. Produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych. 13 616 678,64 zł 25 300 466,38 zł 180 62 851,59 zł

TELBESKID SP Z O O Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, internet-telefon-telewizja. 13 509 491,97 zł 4 024 333,04 zł 24 562 895,50 zł

KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH KLĘCZANY SP Z O O Eksploatacja złóż metodą odkrywkową. 12 733 262,87 zł 25 532 864,72 zł 102 108 272,72 zł

AZE ZAJĄC KOŚCIÓŁEK SPÓŁKA JAWNA Roboty budowlane, szczególnie budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. 12 611 015,03 zł 12 254 362,39 zł 21 600 524,53 zł

WOKACZ TRANSPORT I SPEDYCJA SJ CZ WOKACZ M WOKACZ Transport materiałów budowlanych, przemysłowych i żywności. 12 461 884,80 zł 20 235 789,80 zł 80 132 116,99 zł

SPÓŁKA JAWNA MIKULEC Producent  mięsa wołowego. 11 729 000,00 zł 24 241 000,00 zł bd bd

TRANSWIERTEL SP Z O O Roboty budowlane: w szczególności budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz stabilizacja osuwisk. 11 653 451,93 zł 21 007 470,77 zł 30 344 736,95 zł

WIKAR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO TRANSPORTOWE SP Z O O
Transport krajowy i zagraniczny,   specjalistyczne usługi budowlane, między innymi budownictwo hydrotechniczne, 
kamerowanie sieci kanalizacyjnych czy przewiert sterowane.

11 514 070,15 zł 14 263 626,64 zł 60 191 901,17 zł

PHU MERX D MIGACZ K PORĘBA SJ Sprzedaż systemów telewizji dozorowej, akcesorii oraz produktów takich jak CB radia, anteny CB itd. 9 966 142,33 zł 9 576 588,13 zł bd bd

MORAPEL SJ K J MORZYWOŁEK Import i dystrybucja materiałów przeznaczonych dla branży obuwniczej, kaletniczej, meblowej, odzieżowej. 9 726 730,89 zł 22 985 055,95 zł 30 324 224,36 zł

STADNINA KONI HUCULSKICH GŁADYSZÓW SP Z O O Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych. 9 175 870,38 zł 1 798 952,41 zł bd bd

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA ZIEMI SĄDECKIEJ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 9 127 765,37 zł 35 401 816,00 zł bd bd

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA ROLBUD SJ ZOFIA I WŁADYSŁAW SYCHOWSCY Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. 8 344 240,17 zł 32 592 582,62 zł 19 426 236,50 zł

* W rankingu powinny znaleźć się także firmy AGROTEX Sp.z o.o. z Łososiny Dolnej oraz  STACJA NARCIARSKA LASKOWA KAMIONNA CHWASTEK & CHWASTEK SJ, które prosiły o niepublikowanie ich danych.
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Co by było, gdyby ich nie było
Nowy Sącz jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych 
miejsc w Polce, jeśli chodzi o jakość powietrza. Taki klimat 
nam nie służy, a jednak chcemy tu mieszkać, co więcej 
Sądecczyzna postrzegana jest nie tylko jako jeden z naj-
piękniejszych regionów, ale także jako jeden z najbar-
dziej przedsiębiorczych. Czy to zasługa dobrego klimatu 
dla rozwoju biznesu?
 

Zakochani w regionie
– Sądeczanie są ludźmi nie tylko przedsiębiorczymi, 

ale również zakochanymi w ziemi ojczystej, w swoim 
regionie, który kształtuje w nich hart ducha i wytrwa-
łość – podkreśla Wiesław Basta, przewodniczący Rady 
Powiatu Nowosądeckiego. To podstawa sukcesu gospo-
darczego ziemi sądeckiej. Bez tej ciężkiej i systematycz-
nej pracy nie byłoby wielu inwestycji, dzięki którym 
powstają miejsca pracy, źródło utrzymania dla tysię-
cy rodzin. 

Sądecka przedsiębiorczość, stała się swojego rodzaju 
polską marką. Ten sukces zbudowali konkretni ludzie: 
właściciele dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. 

W Nowym Sączu zarejestrowanych jest blisko 9,5 tys. 
firm. Jak by się żyło na Sądecczyźnie, gdyby tych firm 
nie było?

Nie byłoby miejsc pracy, do budżetu miasta i gminy 
nie wpływałyby podatki, a nasz region nie miałby szans 
na rozwój. To przecież przedsiębiorcy i prowadzone przez 
nich firmy są niezbędnym i najbardziej stabilnym elemen-
tem wzrostu gospodarczego. Ci, którzy inwestują we wła-
sne biznesowe przedsięwzięcia, jednocześnie stwarzają 
szansę na zawodowy rozwój zatrudnianych pracowni-
ków. Im firma prężniej się rozwija, tym większe możli-
wości na zwiększenie naszych wynagrodzeń. 

Jeśli wokół nas są ludzie, którzy chcą rozwijać wła-
sne firmy, to zyskujemy na tym wszyscy. Nie tylko 
mamy pracę, ale także, płacąc podatki, zasilamy bu-
dżet państwa, miasta i gminy. To z kolei pociąga za sobą 
rozwój regionu. Jednym słowem każdy przedsiębiorca, 
inwestując w rozwój własnej firmy, powiększa wspólne 
dobro, z którego korzysta całe społeczeństwo (wspól-
nota ekonomiczna). W kapitalizmie interes przedsię-
biorcy jest interesem ogółu. 

Co myślimy o przedsiębiorcach
Pytanie, czy w ten sposób potrafimy myśleć o przed-

siębiorcach czy też raczej dominuje wśród nas utrwalony 
przez lata komunizmu stereotyp wyzyskiwacza, na które-
go pracują inni. Czy czasem myślimy o tym, że ten krzyw-
dzący i nieprawdziwy wizerunek biznesmena sprawia, 
że wielu rodzimych przedsiębiorców nie ma motywacji 
do rozwoju swoich firm, ograniczając się do działalno-
ści na niewielką, lokalną skalę, tylko po to, aby zaspo-
koić własne potrzeby. Często można usłyszeć od przed-
siębiorców pełne goryczy słowa: „Po co mi wielka firma. 
Żebym miał tylko wielkie kłopoty?". 

Ten sposób myślenia negatywnie odbija się na rozwo-
ju przedsiębiorczości. Nie służy budowaniu silnych, ro-
dzimych firm globalnych i naszej gospodarce. 

– Odpowiedzmy sobie szczerze, co myślimy, kiedy 
czytamy informację o tym, że w 2011 roku dochód prze-
kraczający milion złotych zgłosiło 110 sądeczan, a w Ma-
łopolsce, pod kątem liczby milionerów tylko Kraków wy-
przedza Nowy Sącz. Myślimy o bogactwie zgromadzonym 
przez zamożnych ludzi i....zazdrościmy. U niewielu z nas 
pojawia się refleksja, że bogactwo jest wynikiem cięż-
kiej, systematycznej pracy, wielu wyrzeczeń i poświę-
ceń – mówi Katarzyna Tomoń, rzecznik prasowy Funda-
cji Pomyśl o Przyszłości.

Niestety, w naszym kraju ciągle brakuje klimatu i spo-
łecznej akceptacji do pomnażania bogactwa, choć to jedno 
z podstawowych naszych obowiązków. W Polsce prywatne 
przedsiębiorstwo często postrzegane jest tylko jako źró-
dło zysku właściciela, a nie jako ważne ogniwo gospodar-
cze wspólnoty. Jeśli nie zmienimy sposobu postrzegania 

rodzimego biznesu i rodzimych przedsiębiorców, to trud-
no będzie o dalszy rozwój gospodarczy.

Ile kosztuje miejsce pracy
Bezrobocie w Nowym Sączu wynosi obecnie nieco po-

nad 10 procent i jest najniższe w całym podregionie nowo-
sądeckim. Jak podkreślają pracownicy Sądeckiego Urzędu 
Pracy, wpływ na zmniejszenie bezrobocia w stolicy Są-
decczyzny ma poprawa kondycji polskiej gospodarki i lo-
kalnych firm. Tak więc to na barkach sądeckich firm leży 
przyszłość naszego regionu. 

Czy myśląc o przedsiębiorcach, myślimy, ile tak na-
prawdę kosztuje w naszym kraju stworzenie nowego miej-
sca pracy w firmie produkcyjnej, która może konkurować 
na rynku globalnym. Przeciętnego zjadacza chleba suma 
ta może przyprawić o zawrót głowy, bo waha się... od 100 
tys. do 2 mln. zł. (sic!) Wydaje się to niewiarygodne? Się-
gnijmy więc po konkrety. Przykładem niech będzie huta 
szkła. Aby wybudować taki zakład, trzeba zainwestować 
500 mln zł. Pracę w hucie może znaleźć maksymalnie 300 
osób. Stworzenie jednego miejsca pracy to koszt 1,7 mln zł 
(500 000 000 zł : 300 osób = 1 700 000 zł). Dla porównania, 
w fabryce okien dachowych stworzenie jednego miejsca 
pracy kosztuje blisko 450 tys. zł. Koszt stworzenia miej-
sca pracy w sądeckich firmach podajemy w rankingu.

Skąd się biorą pieniądze na wypłaty
Wbrew pozorom, problemem nie jest założenie firmy, 

lecz stworzenie warunków pozwalających na jej dalsze 
funkcjonowanie. Przede wszystkim więc trzeba pozyskać 
klienta na oferowane produkty i mieć dostęp do kapitału. 
Tak więc to my, konsumenci, kupując konkretne towa-
ry, decydujemy o rozwoju określonych firm, a w konse-
kwencji o tym, czy stać je na podwyżki, inwestycje, za-
trudnienie nowych pracowników i zdobywanie kolejnych 
rynków. Pytanie tylko, czy stawiamy na rozwój rodzimej/
sadeckiej czy też zagranicznej firmy? 

Nasze codzienne konsumenckie wybory mają ogrom-
ny wpływ na kondycję polskiej gospodarki. Decydując się 
na zakup importowanych produktów, wspieramy zagra-
nicznych producentów. Decydując się na zakup produk-
tów, usług, spoza Sądecczyzny, wspieramy gospodarczo 
inne regiony. Pozbawiając nasze lokalne firmy kapitału, 
zmniejszamy ich możliwości rozwoju, zamykamy Sądec-
czyźnie drogę do gospodarczego sukcesu, a sobie szanse 
na wyższe wynagrodzenia.

Konsumowanie produktów z importu lub produkowa-
nych w Polsce przez zagraniczne koncerny, „pomniej-
sza” polski PKB, czyli średnie, krajowe wynagrodzenie

Z podanej definicji PKB wynika, że wszystko, 
co pochodzi z importu i zostaje skonsumowa-
ne w Polsce da nam zerowy wzrost PKB (a prze-
cież nie chcemy zarabiać „0”). Oczywiście ważna 
jest wymiana handlowa z zagranicą, tyle, że Pol-
ska ciągle więcej importuje niż eksportuje. Me-
chanizm ten funkcjonuje również w przypadku 
lokalnych produktów. Jeśli kupujemy produkty 
spoza regionu (importowane), zmniejszamy roz-
wój lokalnej gospodarki a tym samym naszych 
wynagrodzeń.

Co się dzieje z naszymi pieniędzmi, gdy kupujemy 
produkt zagraniczny, który jest jedynie wyprodukowa-
ny w Polsce? 

Na cenę każdego produktu składa się kilka warto-
ści np. surowce, koszty produkcji, amortyzacja maszyn, 
koszty finansowe, marketing itp. Przykładowa struktu-
ra kosztów, które składają się na cenę produktu pokazu-
je wykres obok.

W przypadku produktu wyprodukowanego w naszym 
kraju przez zagraniczne koncerny, znaczny udział w ce-
nie mają tzw koszty korporacyjne (w opisanym przypad-
ku 15 proc). Składają się na nie koszty zarządzania, opła-
ty licencyjne, nadzór technologiczny, finansowy, odsetki 
od kredytów wewnętrznych. Jest to wartość, która pocho-
dzi z zagranicy, czyli importowana, za którą polski konsu-
ment musi zapłacić, kupując taki produkt. Wartość tę za-
graniczne koncerny odprowadzają do rodzimego kraju.

Źródło:opracowanie własne Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Zagraniczni inwestorzy tworzą w Polsce miejsca pracy, 
dostarczają know–how związane z technologią zarządza-
niem, także płacą podatki. Doceniamy ich rolę dla rozwo-
ju naszej gospodarki. Jednak z prezentowanego wykresu 
wynika, że zagraniczni inwestorzy czerpią wyraźne ko-
rzyści z funkcjonowania na rynku polskim. Koszty osobo-
we stanowią jedynie 12 proc. ceny produktu i ta wartość 
pozostaje w Polsce, ale 15 proc. kosztów korporacyjnych 
odprowadzanych jest za granicę.

Reasumując: jeśli za zarobione w kraju pieniądze, kon-
sumujemy towary z importu, „pomniejszamy” polskie 
PKB (portfel narodowy). Podobnie dzieje się, jeśli kupu-
jemy produkt zawierający znaczną ilość wartości doda-
nej z importu.

To my konsumenci, kupując określone towary, decy-
dujemy o tym, który z krajów (nasza czy też inna eko-
nomiczna wspólnota) stanie się zamożniejszy i będzie 
się rozwijać. Ze skali kraju przenieśmy ten mechanizm 
na skalę regionalną i odpowiemy sobie na pytanie, w jaki 
sposób nasze zakupy wpływają na poziom bezrobocia i bo-
gactwo naszego regionu.

Być może lista 100 największych firm napędzającą są-
decką gospodarkę ta stanie się inspiracją dla szerokiej 
grupy społecznej. Dla nas, konsumentów, do podejmo-
wania właściwych decyzji. Dla przedsiębiorców, moty-
wacją do jeszcze prężniejszego rozwoju, który zaowo-
cuje znalezieniem się w przyszłym roku na liście lub też 
zajęciem lepszego miejsca, a w konsekwencji przyczyni 
się do wzrostu zatrudnienia. A nam, mieszkańcom Są-
decczyzny, pozwoli dostrzec i docenić potencjał ekono-
miczny regionu. 

PKB = KONSUMPCJA W POLSCE + EKSPORT - IMPORT

Przykładowa struktura kosztów produkcji
w cenie fabrycznej produktu

3% zysk

15% koszty korporacyjne

4% koszty finansowe i podatki
3% amortyzacja

12% koszty osobowe

63% koszty materiałów i energii




