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Znamy Gospodarcze Lokomotywy Sądecczyzny
Już po raz ósmy Fundacja Pomyśl o Przyszłości we 
współpracy z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” publi-
kuje „Listę 100 największych firm napędzających gospo-
darkę Sądecczyzny”. Ranking ten pokazuje, jak ogromny 
potencjał tkwi w naszym regionie. Uwzględniono w nim 
firmy, które z racji swojej działalności, wypracowanego 
majątku i wielkości zatrudnienia są „gospodarczymi lo-
komotywami” Sądecczyzny.
 

Obecność na liście jest wyrazem odniesionego suk-
cesu. Obarczonego niejednokrotnie, a nawet bardzo 
często ciężką pracą, ryzykiem i trudnymi decyzjami. 
Do wielkich rzeczy dochodzi się długo i z wysiłkiem. 
I nie jest to kwestia, że wymienionym firmom „coś się 
udało”. Ich właściciele, szefowie, pracownicy rozwi-
nęli firmę dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu. 

A to, że znaleźli się na „Liście 100 największych firm 
napędzających gospodarkę Sądecczyzny”, nie jest 
przypadkowe. 

Miejmy nadzieję, że aktywność lokalnych przedsię-
biorców oraz ich sukcesy staną się inspiracją dla nas 
wszystkich. Tym, którzy znaleźli się na liście, składa-
my serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych suk-
cesów i wytrwałości w dążeniu do realizacji kolejnych 
celów. 

Dzięki Państwa działalności powstają miejsca pracy 
dla tysięcy rodzin z Nowego Sącza i okolic. Dzięki Pań-
stwu nasza „Mała Ojczyzna” może się gospodarczo roz-
wijać i promować walory naszego pięknego regionu. 

- Publikacja rankingu 100 największych firm napędzających 

gospodarkę Sądecczyzny, to lokalne święto przedsiębiorczo-

ści. Dziękujemy przedsiębiorcom za zaangażowanie i ciężką 

pracę, za determinację w umacnianiu polskiej gospodarki nie 

tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Postawa 

przedsiębiorców pełna pasji, konsekwencji w działaniu oraz 

wytrwałości jest wzorem dla tych, którzy dopiero wchodzą 

na ścieżkę zawodową, stawiając swoje pierwsze, biznesowe 

kroki. Wierzymy, że nasz ranking stanie się motorem napę-

dzającym mniejsze firmy do dalszego rozwoju. Część z nich 

zapewne stanie się kiedyś większymi, a może nawet i glo-

balnymi. Niech to lokalne święto przedsiębiorczości będzie 

motywacją dla nas wszystkich do budowania lepszej, opar-

tej na wzajemnej współpracy Polski. W imieniu całego zespo-

łu Fundacji gratuluję wszystkim firmom, które znalazły się na 

opublikowanej liście oraz życzę wytrwałości w realizacji ko-

lejnych celów służących rozwojowi naszej lokalnej oraz pol-

skiej gospodarki - mówi Bożena Damasiewicz - prezes 
Fundacji Pomyśl o Przyszłości.

Jak czytać ranking?

Pierwsze siedem firm na liście 

Informacje o wartości firm podajemy po to, 
by zmotywować przedsiębiorców do dalsze-
go rozwoju. Im zamożniejsza firma, tym bar-
dziej wiarygodna dla klientów, kontrahentów 
i pracowników.

Dane dotyczące obrotu firm mają nam uła-
twić zrozumienie mechanizmów rynkowej kon-
kurencji. Często nie zdajemy sobie sprawy, że 
duże firmy skuteczniej mogą podejmować walkę 
o rynek i osiągać efekt skali w swojej branży. Re-
gionalne przedsiębiorstwa muszą rywalizować 
z zagranicznymi, zarówno na rynku krajowym, jak 
i zagranicznym.

Miejsca pracy – za szczególnie ważną należy 
uznać informację o kosztach utworzenia miejsca 

pracy (iloraz wartości aktywów i liczby pracowni-
ków). Wartość ta często mylona jest z wysoko-
ścią wynagrodzenia. Tymczasem koszt utworze-
nia miejsca pracy to przygotowywanie narzędzi 
do jej wykonywania. Składają się na to: surowce, 
najnowsze technologie, koszty pozyskania klien-
ta i terminy płatności. Te dane uświadamiają nam, 
ile zysku musi wygenerować firma, aby utworzyć 
jedno miejsce pracy.

Wartość firmy wyliczono jako średnią matema-
tyczną z trzech metod wycen:
 wartości obrotowej - jako wartość obro-

tu dla firm produkcyjnych i produkcyjno-
-usługowych, jako połowa obrotu dla firm 
handlowych,

wartości księgowej - jako wartość aktywów,
 wartości zyskowej -  jako zysk pomnożony 

przez współczynnik 7. 
W przypadku, gdy średnia wartość firmy jest 

mniejsza od wartości księgowej, za wartość fir-
my podajemy wartość księgową.

Na naszej liście znajdują się firmy, których 
dane finansowe są jawne, tj. spółki prawa han-
dlowego. Nie zostały zatem ujęte spółki: jed-
noosobowa działalność gospodarcza, spół-
ki cywilne, organizacje non profit. Ich dane nie 
są dostępne, ale mamy nadzieję, że zechcą 
włączyć się w przygotowanie kolejnych edy-
cji naszej listy i sami prześlą nam swoje wyni-
ki finansowe. 

Listę otwiera siedem największych firm 
w regionie. Są to: FAKRO, Newag, Konspol, 
Tymbark, Wiśniowski, Koral oraz SGL Group. 

Dane pierwszych trzech firm są od lat 
prezentowane przez ogólnopolskie media, jak 
choćby: „Wprost”, „Newsweek”, „Politykę”, czy 
„Rzeczpospolitą”. Ponieważ naszym celem jest 
promowanie wszystkich firm z naszego regionu, 
dane firm otwierających listę cytujemy za ogólno-

polskimi rankingami:

Fakro – 1,3 mld zł, Newag – 1,2 mld zł, 
Konspol - 900 mln zł, Tymbark - 800 mln zł,
Wiśniowski - 750 mln zł, Koral – 500 mln zł.

SGL GROUP - ze względu na skomplikowaną 
strukturę własności nie podajemy danych tej 

znanej w Nowym Sączu firmy. Jej wkład w rozwój 
naszego regionu jest jednak na tyle istotny, że nie 

można o niej nie wspomnieć.
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lp Nazwa firmy Opis Miejscowość  Wartość firmy  Obrót Zatrudnienie
 KOSZT 

UTWORZENIA 
MIEJSCA PRACY 

8 MUSZYNIANKA
Produkcja napojów bezalkoholowych; 
produkcja wód mineralnych i pozostałych wód 
butelkowanych

Krynica-Zdrój  324 324 601,76 zł  192 356 393,55 zł bd  bd 

9 ZAKŁADY MIĘSNE SZUBRYT Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby 
z mięsa drobiowego Chełmiec  215 416 014,52 zł  492 057 529,62 zł 700  129 073,68 zł 

10 ZET TRANSPORT Transport drogowy towarów Nowy Sącz  163 827 929,93 zł  183 928 551,98 zł 370  442 778,19 zł 

11 MO BRUK Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych Niecew  160 390 376,00 zł  54 231 763,00 zł 140  1 145 645,54 zł 

12 BATIM TRANSPORT Transport drogowy towarów Stary Sącz  150 949 410,48 zł  245 515 185,06 zł 930  162 311,19 zł 

13 EMITER Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej 
energii elektrycznej Limanowa  134 255 860,51 zł  152 547 257,93 zł 400  272 272,78 zł 

14 CENTRUM Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw 
sztucznych Nowy Sącz  121 033 862,05 zł  179 855 703,44 zł 600  179 248,06 zł 

15 GÓR STAL Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Gorlice  116 955 800,18 zł  188 582 196,79 zł 159  716 124,64 zł 

16 GRIMBUD Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Nowy Sącz  110 099 236,90 zł  188 320 197,44 zł 130  499 777,83 zł 

17 FIRMA ROGALA
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjali-
zowanych sklepach z przewagą żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych

Bobowa  101 457 235,35 zł  209 392 098,47 zł bd  bd 

18 HUZAR Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, 
gdzie indziej niesklasyfikowana Nowy Sącz  89 476 800,07 zł  133 326 987,03 zł 59  1 406 145,39 zł 

19 LIMATHERM Odlewnictwo metali lekkich Limanowa  85 332 984,33 zł  79 305 945,42 zł bd  bd 

20 MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT 
DROGOWY I SPEDYCJA OLMA Transport drogowy towarów Nowy Sącz  78 448 384,66 zł  165 888 528,51 zł 143  409 815,57 zł 

21 DOBR MIĘS Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, 
z wyłączeniem mięsa z drobiu Dobra  77 480 094,96 zł  72 127 647,12 zł bd  bd 

22 DAKO Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw 
sztucznych Nowy Sącz  76 876 667,39 zł  157 165 842,90 zł bd  bd 

23 NORLYS Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Nowy Sącz  73 207 531,53 zł  49 354 100,52 zł 294  249 005,21 zł 

24 P H U LOKOMOTIV Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu 
transportowego Podegrodzie  71 236 738,44 zł  27 063 408,48 zł 55  1 231 001,44 zł 

25 ERBET Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Nowy Sącz  71 118 811,08 zł  56 764 937,09 zł bd  bd 

26 NATANEK NOVA Transport drogowy towarów Szyk  61 657 208,34 zł  87 913 986,13 zł 217  270 227,31 zł 
27 FLEXERGIS Pozostałe drukowanie Nowy Sącz  57 671 000,00 zł  79 766 000,00 zł bd  bd 

28 PIWNICZANKA
Produkcja napojów bezalkoholowych; 
produkcja wód mineralnych i pozostałych 
wód butelkowanych

Piwniczna-Zdrój  57 301 670,92 zł  38 233 704,56 zł 63  909 550,33 zł 

29  MACHNIK Roboty związane z budową rurociągów 
przesyłowych i sieci rozdzielczych

Mochnaczka 
Wyżna  55 287 636,26 zł  52 414 642,87 zł 213  259 566,37 zł 

30 GOLD DROP Produkcja mydła i detergentów, środków myjących 
i czyszczących Limanowa  52 697 633,83 zł  75 551 793,65 zł 180  292 764,63 zł 

31 GRUPA UCHACZ Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych 
na stacjach paliw Podłopień  51 512 248,41 zł  47 060 364,81 zł 96  516 611,49 zł 

32 CECHINI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Krynica-Zdrój  49 202 466,78 zł  44 474 775,42 zł 180  133 315,21 zł 

33 PPHU AGROTEX Produkcja soków z owoców i warzyw Łososina Dolna  47 947 654,09 zł  83 824 975,33 zł 35  1 193 562,30 zł 

34 SĄDECKI BARTNIK Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, 
gdzie indziej niesklasyfikowana Stróże  47 839 248,68 zł  79 988 435,05 zł 70  648 622,22 zł 

35 WIKAR Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojaz-
dów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Nowy Sącz  46 576 470,79 zł  56 385 639,97 zł 94  495 494,37 zł 

36 F H U ORION KOLEJ Transport kolejowy towarów Nowy Sącz  46 511 770,53 zł  37 877 431,04 zł bd  bd 

37 LAMINTEX Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych 
na bazie drewna Nowy Sącz  44 088 866,59 zł  37 270 035,21 zł 82  473 625,03 zł 

38 RAMEX Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowla-
nych i wyposażenia sanitarnego Nowy Sącz  43 229 053,11 zł  33 057 495,42 zł 100  432 290,53 zł 

39 AUTO COMPLEX Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów 
osobowych i furgonetek Wielogłowy  41 694 390,96 zł  51 373 122,67 zł 107  389 667,21 zł 

40 TLC Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Gorlice  39 641 458,30 zł  45 704 507,40 zł 220  180 188,45 zł 

41 LITWIŃSKI TRANSPORT SPRZĘT 
BUDOWNICTWO Transport drogowy towarów Tęgoborze  39 206 805,18 zł  49 161 768,04 zł 173  226 628,93 zł 

42 PPHU AGRO HURT Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Nowy Sącz  38 399 778,56 zł  35 955 152,58 zł 200  191 998,89 zł 
43 GORTEX Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Nowy Sącz  38 151 777,79 zł  13 191 110,22 zł bd  bd 

44 PROSPONA Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców 
i warzyw Nowy Sącz  37 292 479,44 zł  60 519 867,98 zł 250  116 781,75 zł 

45 WAC WOJ. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych 
na stacjach paliw Grybów  35 902 557,62 zł  60 182 803,01 zł 70  493 134,39 zł 

46 GALICJA MTM ŚCIANEK Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Nowy Sącz  35 097 342,20 zł  62 814 356,03 zł bd  bd 

47 UZDROWISKO WYSOWA
Produkcja napojów bezalkoholowych; 
produkcja wód mineralnych i pozostałych 
wód butelkowanych

Wysowa-Zdrój  35 012 018,80 zł  27 010 188,21 zł 162  216 123,57 zł 

48 AGROFOOD POLAND Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Nowy Sącz  33 313 805,63 zł  53 815 901,25 zł 12  1 332 290,02 zł 
49 RYSZARD MĘŻYK Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Nowy Sącz  32 984 968,51 zł  38 665 313,06 zł bd  bd 
50 STALADAM Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Janowice  32 798 279,03 zł  31 272 121,67 zł 11  2 654 821,78 zł 
51  ELEKTRET Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Limanowa  30 904 531,42 zł  479 965,18 zł bd  bd 
52 MEBLE BUGAJSKI Produkcja pozostałych mebli Nowy Sącz  30 616 668,68 zł  29 149 917,85 zł 280  109 345,25 zł 

Lista 100 firm napędzających gospodarkę Sądecczyzny
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53 ANTONI PORĘBSKI Transport drogowy towarów Konina  30 572 525,56 zł  44 532 977,70 zł bd  bd 

54 PARK M Działalność usługowa związana z zagospodarowa-
niem terenów zieleni Stary Sącz  30 545 441,00 zł  54 485 722,46 zł 240  111 452,47 zł 

55 STEMIK Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Klęczany  30 520 180,72 zł  29 754 140,93 zł 100  305 201,81 zł 
56  GLINIK Produkcja narzędzi Gorlice  29 878 806,41 zł  35 065 281,06 zł 200  125 774,70 zł 
57 BESTPOL Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Stary Sącz  28 781 517,44 zł  41 719 140,55 zł bd  bd 

58 ERSBET Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Nowy Sącz  27 120 474,43 zł  49 546 576,22 zł 100  175 577,59 zł 

59 SILLA
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjali-
zowanych sklepach z przewagą żywności, 
napojów i wyrobów tytoniowych

Mszana Dolna  26 787 050,87 zł  24 285 413,24 zł bd  bd 

60 MARS TDLM Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wojnarowa  26 618 952,23 zł  20 161 611,76 zł 81  328 629,04 zł 

61 ZELSAD Działalność usługowa wspomagająca produkcję 
roślinną Tęgoborze  26 549 839,00 zł  12 221 698,39 zł 10  2 654 983,90 zł 

62 IBCS POLAND Działalność związana z oprogramowaniem Nowy Sącz  26 286 600,20 zł  44 804 419,19 zł 61  235 513,83 zł 
63 MULTIMAT Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Nowy Sącz  25 220 893,64 zł  15 925 533,37 zł 39  646 689,58 zł 

64 GRUPA UCHACZ Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych 
na stacjach paliw Limanowa  23 950 238,27 zł  8 823 590,59 zł 20  1 197 511,91 zł 

65 GOSDROB FAMILY Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Nowy Sącz  23 848 265,15 zł  40 925 790,32 zł 58  411 176,99 zł 

66 PPHU MARKAM Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, 
z wyłączeniem mięsa z drobiu Kasinka Mała  23 340 789,67 zł  43 201 170,76 zł bd  bd 

67 MORAPEL Sprzedaż hurtowa skór Nowy Sącz  23 335 366,58 zł  23 786 246,42 zł 30  768 144,16 zł 
68 STEFAR PHU Transport drogowy towarów Czerniec  22 747 185,81 zł  33 816 216,28 zł 65  291 264,53 zł 

69 POLSKA GRUPA HANDLOWA ALFA Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów 
cukierniczych i piekarskich Gorlice  22 678 797,66 zł  58 311 663,96 zł 5  1 846 666,45 zł 

70 BHB BERTSCH HOLZBAU Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich 
i ciesielskich dla budownictwa Nowy Sącz  21 751 143,96 zł  30 189 637,55 zł bd  bd 

71 BUDMEX Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Nowy Sącz  21 430 262,35 zł  23 944 991,66 zł 80  267 878,28 zł 

72 GORAN Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich 
i ciesielskich dla budownictwa Biała Niżna  21 407 174,35 zł  36 348 952,78 zł bd  bd 

73  BASSO Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, 
gdzie indziej niesklasyfikowana Gołkowice Dolne  21 087 147,78 zł  35 376 567,11 zł bd  bd 

74 GODROM Roboty związane z budową dróg i autostrad Gorlice  20 276 140,87 zł  33 456 535,48 zł 113  144 331,73 zł 
75 WYDAWNICTWO CZARNE Wydawanie książek Wołowiec  20 204 642,18 zł  13 495 842,96 zł 23  878 462,70 zł 
76 POLMEX Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Nowy Sącz  19 042 743,98 zł  44 920 255,30 zł 55  247 364,80 zł 

77 PROFIL Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie 
i regenerowanie opon z gumy Krasne Potockie  18 497 097,97 zł  25 294 828,52 zł bd  bd 

78 BJ LEATHER Sprzedaż hurtowa skór Stary Sącz  18 071 321,02 zł  16 620 940,96 zł bd  bd 

79 KRONMAT Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów 
budowlanych i wyposażenia sanitarnego Nowy Sącz  18 021 555,02 zł  24 035 370,38 zł 20  901 077,75 zł 

80 EKOFROST Magazynowanie i przechowywanie pozostałych 
towarów Nowy Sącz  17 942 649,15 zł  37 680 409,24 zł 31  313 313,63 zł 

81 OTECH Roboty związane z budową rurociągów 
przesyłowych i sieci rozdzielczych Gorlice  17 511 747,06 zł  39 766 502,85 zł 110  105 934,28 zł 

82 CECHINI DYSTRYBUCJA Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Muszyna  16 833 361,89 zł  10 749 931,04 zł 20  841 668,09 zł 
83 MICHALAK TRANS Transport drogowy towarów Stary Sącz  16 314 197,56 zł  32 632 151,21 zł 2  4 738 517,31 zł 

84 KIER Produkcja sucharów i herbatników, produkcja 
konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Nowy Sącz  16 239 947,14 zł  27 406 246,81 zł bd  bd 

85 MARMED
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, 
włączając ortopedyczne, prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach

Gorlice  16 226 598,15 zł  5 468 178,47 zł 87  186 512,62 zł 

86 LIMATHERM SENSOR Produkcja instrumentów i przyrządów 
pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Limanowa  16 198 991,43 zł  19 937 490,41 zł 73  122 714,08 zł 

87 BOGDAŃSKI Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Nowy Sącz  15 643 254,53 zł  12 105 729,07 zł 70  186 570,66 zł 

88 PPUH OMEGA Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów 
budowlanych i wyposażenia sanitarnego Mszana Dolna  15 616 659,99 zł  29 432 827,02 zł bd  bd 

89 WOD KAN C O I GAZ
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych 
oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 
hydraulicznego i grzejnego

Grybów  14 956 863,95 zł  9 791 319,76 zł bd  bd 

90 SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA ZIEMI 
SĄDECKIEJ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Nowy Sącz  14 469 099,78 zł  18 258 053,15 zł bd  bd 

91 ZAKŁAD PIEKARSKI GRZYB Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek Tęgoborze  14 463 225,08 zł  14 050 992,43 zł bd  bd 

92 DK PROF. Produkcja metalowych elementów stolarki 
budowlanej Biczyce Dolne  14 233 849,38 zł  30 513 732,89 zł 49  129 120,56 zł 

93 ZET LOGISTIC Transport drogowy towarów Nowy Sącz  13 952 597,52 zł  25 773 970,37 zł 5  1 157 882,83 zł 
94 BIOFACTORY Produkcja wyrobów tartacznych Biecz  13 284 647,27 zł  12 204 200,61 zł 62  214 268,50 zł 

95 FENIKS Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych 
na stacjach paliw Nowy Sącz  13 067 601,62 zł  9 795 862,64 zł bd  bd 

96 ANMART Produkcja zamków i zawiasów Podrzecze  12 822 512,45 zł  13 317 047,13 zł 95  134 973,82 zł 

97 TELBESKID
Działalność w zakresie telekomunikacji 
bezprzewodowej, z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej

Nowy Sącz  12 343 748,59 zł  2 651 301,55 zł 17  726 102,86 zł 

98 KONSBUD 2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Nowy Sącz  12 297 610,68 zł  16 713 975,72 zł 70  54 999,77 zł 

99 RIMBUD Realizacja projektów budowlanych związanych 
ze wznoszeniem budynków Biała Niżna   12 023 322,96 zł   917 526,21 zł bd  bd

100 PARTNER ALMA Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw 
sztucznych Limanowa   11 784 788,63 zł   18 375 073,37 zł 25   343 595,54 zł 

BD - BRAK DANYCH
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Wiara i nastawienie są kluczem do sukcesu
Zakłady Mięsne SZUBRYT w tym roku po raz kolejny uplasowały się na wysokim miejscu na liście 100 największych firm na 

Sądecczyźnie. 20 lat ciężkiej pracy zaowocowało tym, że obecnie przedsiębiorstwo jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
firm. Jakie czynniki miały wpływ na tak wielki sukces lokalnego przedsiębiorcy? Jak pracodawcy postrzegają dzisiejszą sytuację 

na rynku pracy? Przedstawiamy rozmowę z prezesem firmy – ZBIGNIEWEM SZUBRYTEM.

- Szubryt – smak góralskiej tradycji. Tak 
firmuje Pan wyroby mięsne. Skąd pomysł 
na właśnie taką działalność?

- Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć 
własną działalność związaną z masar-
stwem. Z upływem czasu zrozumiałem, 
że to co robię, sprawia mi satysfakcję 
i poniekąd jest to spełnienie moich ma-
rzeń. Początki rozwoju firmy były bardzo 
trudne i pełne wyrzeczeń, jednak cały 
czas wiedziałem, że wyznaczyłem so-
bie cel, do którego dążyłem. 

- Jest Pan jednym z wiodących przedsię-
biorców na Sądecczyźnie. Ile osób zatrud-
nia firma Szubryt?

- Na dziś  zatrudniam blisko 900 osób.

- Jaki jest lokalny rynek pracy? Czy 
w Pana firmie młodzi ludzie mogą znaleźć 
pracę, a jeśli tak, to jaką? 

- W obecnych czasach rynek pracy 
jest bardzo ciężki,  brakuje  ludzi do pra-
cy - w mojej firmie jak najbardziej mło-
dzi –  i nie tylko młodzi – mogą znaleźć 
pracę. Jest to duże przedsiębiorstwo, 
więc stanowisk pracy jest wiele. Dużym 
problemem jest brak młodych osób –  
do tej pory szkoliliśmy ponad trzydzie-
stu uczniów, a w obecnej chwili jest tyl-
ko pięciu.

- Co dzisiaj doradziłby Pan młodym lu-
dziom, chcącym  założyć i prowadzić 
firmę? 

- Przemysł mięsny jest jednym z cięż-
szych na rynku. Jednak odpowiadając 
na pytanie –  ważna jest wytrwałość w 
dążeniu do celu i nierezygnowanie ze 
swoich marzeń.  

- Co czuje Pan jako właściciel firmy, 
która jest jedną z największych firm na 
Sądecczyźnie?

- Czuję ogromną dumę i satysfakcję 
z tego, że osiągnąłem zamierzony cel, 
a nawet więcej niż się spodziewałem.  
Pragnę nadmienić, że wymagało to ode 
mnie ogromnego poświecenia mojego 
oraz mojej rodziny.

- Od kilku lat widoczny jest trend świadomej 
konsumpcji. Zwracamy uwagę na to, co jemy. 
Czy jakość jest dzisiaj gwarancją sukcesu?

-  Jakość jest najważniejsza.  Staramy 
się dbać o każdy szczegół od surowca 
po opakowanie. Dążymy, aby nasze pro-
dukty były jak najwyższej jakości, nie za-
pominając o walorach zdrowotnych jak 
i smakowych.

- Co było dla Pana największym bizneso-
wym wyzwaniem?

- Moim największym wyzwaniem biz-
nesowym było wybudowanie nowe-
go zakładu według standardów unij-
nych i wyposażenie go w różnego 
rodzaju maszyny oraz nowoczesne li-
nie technologiczne.

- Jaki jest według Pana przepis na sukces 
dobrego biznesu?

- Nie ma przepisu na sukces – po-
nieważ na sukces składa się wiele róż-
nych czynników czasem niezależnych 
od nas.

- Jakimi zasadami kieruje się Pan w życiu, 
prowadząc tak duże przedsiębiorstwo?

- Stawiam na pracowitość i uczciwość.

- Jaki jest Pana cel na kolejne 10 lat?
- Cel na kolejne 10 lat ? Ciężko przewi-

dzieć, nie wiadomo, w jakim kierunku to 
wszystko pójdzie. Tak jak wspomniałem,  
branża jest bardzo trudna i  dynamicz-
na, dlatego na bieżąco trzeba śledzić 
i podejmować decyzje jakie wymusza 
na nas rynek.

- Jakie Pan widzi bariery konkurowania na 
rynku polskim i zagranicznym?

- Przede wszystkim polskim przedsię-
biorcom trzeba zapewnić takie warunki 
jakie są w krajach zachodnich.

- Pana motto życiowe?
- Wiara i nastawienie są kluczem do 

sukcesu – a sukces buduje drabina 
stworzona z cierpliwości, wytrwałości 
i ciężkiej pracy.

Rób wszystko jak najlepiej
Na liście także wysoko uplasowała się firma ERBET. O sytuacji na rynku pracy oraz przepisie na sukces opowiedział 

prezes firmy Erbet - TOMASZ ĆWIKOWSKI.

- Jaki jest lokalny rynek pracy ? Czy w Pana 
firmie młodzi ludzie mogą znaleźć pracę, a je-
śli tak, to jaką?

- Na lokalnym rynku na przestrzeni ostat-
nich lat zaczęło brakować doświadczo-
nych fachowców, ponieważ większość 
z nich wyjechała za granicę. Niemniej jednak 
w firmie dysponujemy wykwalifikowanym 
i doświadczonym zespołem, a w razie po-
trzeby korzystamy ze wsparcia sprawdzo-
nych i zaufanych podwykonawców. Dzię-
ki temu mamy pewność, że produkt, który 
dajemy klientowi, jest wykonany na najwyż-
szym poziomie i jest najwyższej jakości. Nie 
boimy się zatrudniać młodych ludzi. To oni 
w przeważającej części stanowią kadrę in-
żynierską firmy. Kilkanaście lat temu na-
wiązaliśmy współpracę z Wydziałem In-
żynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 
skąd przyjmujemy studentów na prakty-
ki. Jeśli praktykant dobrze się zapowiada, 
proponujemy staż, a następnie umowę o 
pracę. Przyjmujemy do pracy ekipę mło-
dych ludzi, którzy mają głowy pełne wie-
dzy, ale nie zawsze potrafią poruszać się 
w praktycznych meandrach budownictwa 
i przede wszystkim nie mają uprawnień. 

Tych świeżo upieczonych inżynierów przy-
dzielamy do pomocy naszym kierownikom 
budowy. Przy tej ekstra firmowej lidze uczą 
się przez kilka lat, nabierają doświadczenia 
i stają się doskonałymi inżynierami mogący-
mi prowadzić najtrudniejsze budowy. Taki 
mamy patent na tworzenie kompetentne-
go zespołu pracowników.

- Jaki jest według Pana przepis na sukces do-
brego biznesu?

- Sukces dobrego biznesu tworzą 
przede wszystkim pracownicy, bez któ-
rych nic byśmy nie zrobili. Zawsze powta-
rzam, że jestem mądry ich mądrością. 
Trzeba ich zauważać, doceniać ich pracę 
i stworzyć takie warunki, żeby w firmie czu-
li się dobrze. Jeśli atmosfera jest przyjazna, 
to wówczas identyfikują się z firmą i anga-
żują się w jej rozwój.
- Jak prowadzi się biznes w Pana branży? 

- Nie jest łatwo, ponieważ na rynku jest 
duża konkurencja. W pewnym momencie 
pojawiły się firmy zagraniczne, które chcąc 
pokazać się na polskim rynku oferowały ni-
skie ceny i przez to wypierały firmy rodzime. 
Aby zdobyć przewagę nad konkurentami, 
musimy dostosować się do rzeczywistości, 
w której najniższa cena stała się decydują-
cym kryterium wyboru wykonawcy. Dzięki 
oferowaniu konkurencyjnych cen przy jed-
noczesnym zachowaniu wysokiego pozio-
mu świadczonych usług, wciąż zdobywamy 
nowe kontrakty i realizujemy duże inwesty-
cje, co zresztą jest zauważalne chociaż-
by na rynku lokalnym. Zawsze stawiamy na 

jakość, która stała się naszym atutem. Chce-
my wciąż być postrzegani jako solidna firma 
w branży, bo tylko taki wizerunek stanowi 
gwarancję sukcesu.
- Pana motto życiowe?

-  „Rób wszystko lepiej, jeśli to moż-
liwe. A możliwe jest zawsze” - François 
Constantin. 

Sentencja ta inspiruje mnie do perma-
nentnego rozwoju i doskonalenia się. To 
wymóg rzeczywistości, w której żyjemy. 
W sytuacjach zawodowych oraz życiowych 
stanowi dla mnie drogowskaz do lepsze-
go działania. To motto najstarszej na świe-
cie działającej nieprzerwanie szwajcarskiej 
firmy zajmującej się produkcją ekskluzyw-
nych zegarków, a ja zawsze byłem zafascy-
nowany kunsztem sztuki zegarmistrzow-
skiej. Lubię odniesienia do mechanizmów 
zegarkowych, w których wszystko jest na 
swoim miejscu i zazębia się, dzięki cze-
mu mechanizm prawidłowo działa. Na fir-
mę patrzę jak na najlepszy szwajcarski ze-
garek, gdzie każdy, nawet najdrobniejszy 
element jest tak samo ważny, jak  każdy 
pracownik, niezależnie od pełnionej funkcji 
w mechanizmie ERBETU.

Tomasz Ćwikowski

Zbigniew Szubryt
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Zatrudniamy specjalistów i cenimy kreatywność

Firma Emiter z Limanowej, rów-
nież zajęła wysoką pozycję na li-
ście. O historii firmy, możliwości 
rozwoju w jej szeregach i pla-
nach na przyszłość opowiedzie-
li jej założyciele – STANISŁAW 
BIEDA i PIOTR LIS.

- Emiter - firma z Limanowej, 
skąd pomysł na firmę i jakie były 
jej początki?

- Historia naszej firmy sięga 
1992 roku, kiedy jako wspólni-
cy, zarządzający firmą do dzi-
siaj, rozpoczęliśmy działalność 
w branży usług instalatorstwa 
elektrycznego. W domu jedne-
go ze wspólników firma, która 
zatrudnia obecnie blisko 500 
osób, stawiała swoje pierw-
sze kroki.

Udało nam się wówczas 
zrealizować pierwsze wspól-
ne przedsięwzięcie jakim było 
wykonanie instalacji dla du-
żej oczyszczalni ścieków. Było 
duże ryzyko, ale opłaciło się. 
Sukces sprawił, że otrzyma-
liśmy szansę, aby stworzyć 
coś wspólnego. Po dwóch la-
tach produkcja została prze-
niesiona do Łososiny Górnej, 
a w 1996 roku firma zyskała na-
zwę Emiter, którą posługuje się 
niezmiennie do dzisiaj.

W 1997 roku, podczas wizy-
tacji targów branżowych, na-
sze zainteresowanie przykuła 
plastikowa obudowa z two-
rzywa BMC. Wiedzieni intuicją, 

zapoznaliśmy się z technologią 
produkcji, nawiązaliśmy kontakt 
z polskim dostawcą tworzywa, 
zakupiliśmy prasy hydraulicz-
ne oraz zleciliśmy wykonanie 
do nich pierwszych form. Nieco 
później rozpoczęliśmy produk-
cję obudów z tworzywa SMC. 
Od tej pory oferta firmy zosta-
ła dostosowana do standar-
dów europejskich, a my stali-
śmy się liczącym producentem 
tego typu obudów na rynku 
krajowym.

- Jesteście jednym z wiodą-
cych przedsiębiorstw na Sądec-
czyźnie. Ile osób zatrudnia fir-
ma Emiter?

- Jesteśmy spółką, która od 
28 lat specjalizuje się w projek-
towaniu, produkcji i dystrybucji 
obudów kompozytowych, me-
talowych oraz w prefabrykacji 
rozdzielnic elektrycznych.

Obecnie nasza firma, mają-
ca główną siedzibę w Limano-
wej, ma także oddziały w Zgie-
rzu, Gdańsku i Lublinie. Oprócz 
tego posiadamy zakłady pro-
dukcyjne w Pisarzowej i Radym-
nie. Łącznie zatrudniamy blisko 
500 osób, z czego prawie 250 
stanowią pracownicy głównej 
siedziby w Limanowej.

- Jaki jest lokalny rynek pracy? 
Czy w Państwa firmie młodzi lu-
dzie mogą znaleźć pracę, a jeśli 
tak, to jaką?

- Nieustannie korzystamy 
z wiedzy i doświadczenia pra-
cowników, którzy budowa-
li pozycję firmy przez lata oraz 
rozwijamy to siłami młodego 
zespołu, pełnego pasji i ener-
gii. To poniekąd nasz przepis 
na sukces. Zatrudniamy spe-
cjalistów i cenimy kreatywność, 
co pozwala nam na stworze-
nie zespołu profesjonalistów 
w branży.

Jednocześnie zdajemy so-
bie sprawę, iż lokalny rynek pra-
cy jest wymagający, zwłaszcza 
dla osób, które są na początku 
ścieżki zawodowej. Bez wątpie-
nia jesteśmy w czołówce lokal-
nych pracodawców. Naszym 
pracownikom możemy zapew-
nić m. in. pracę w firmie o moc-
nej pozycji na rynku, możliwość 
rozwoju czy bogaty pakiet so-
cjalny. Wierzymy, że inwesty-
cja w kreatywny, doświadczony 
i ambitny zespół zwyczajnie się 
opłaca.

Zachęcamy do śledze-
nia aktualnych ofert pracy na 
naszej stronie internetowej, 
w zakładce kariera. Pojawia-
ją się tam propozycje zarów-
no dla specjalistów, konstruk-
torów czy pracowników hali 
produkcyjnych.

- Co czeka firmę Emiter w kolej-
nych 10 latach?

- Plany inwestycyjne i eks-
pansja na kolejne rynki to nasz 

priorytet. Planujemy też, nie-
zmiennie jak do tej pory, po-
szerzać swój asortyment. 
Skupiamy się także na elek-
tromobilności. W 2011 roku wy-
produkowaliśmy pierwszą sta-
cję ładowania samochodów 
elektrycznych, a obecnie cały 
czas powiększamy oraz ulep-
szamy naszą ofertę.

- Co było największym bizneso-
wym wyzwaniem?

- Prowadzenie własnego 
biznesu to nieustanne pasmo 
wyzwań, a ich pokonywanie to 
coś zupełnie naturalnego. Ob-
serwując obecnie rynek pol-
skich przedsiębiorców i biorąc 
pod uwagę nasz wiek, jeste-
śmy dumni, że radzimy so-
bie z sukcesją w naszej firmie 
i wiemy, że pozostawimy fir-
mę w odpowiedzialnych rę-
kach naszych dzieci. Z dumą 
możemy się pochwalić też do-
świadczoną załogą, nowocze-
snymi technikami i technologia-
mi, światowym rynkiem zbytu 
oraz mnóstwem prestiżowych 
nagród i wyróżnień.

- Jaki jest przepis na sukces do-
brego biznesu?

- Chyba najprościej mówiąc: 
determinacja i pracowitość.

- Jakimi zasadami kierują się Pań-
stwo w życiu, prowadząc tak duże 
przedsiębiorstwo?

- Na pewno kluczową kwestią 
jest tutaj umiejętność otaczania 
się dobrymi, pracowitymi i uczci-
wymi ludźmi.

- Jak prowadzi się biznes w Pań-
stwa branży?

- Każda branża rządzi się 
swoimi prawami. Ciężko tutaj 
uogólniać, ale w naszym przy-
padku zmagamy się np. z odpo-
wiedzialnością, która w branży 
energetycznej jest bardzo duża. 

- Jak wygląda zagraniczna 
ekspansja?

- Obecnie eksportujemy 
swoje rozdzielnice do wszyst-
kich krajów europejskich, Azji 
oraz Afryki. Z roku na rok po-
szerzamy swój asortyment 
i sieć dystrybucyjną, jednocze-
śnie dbając o zachowanie wy-
sokiej jakości produktów. Swo-
ją obecność w innych krajach 
opieramy na współpracy z lo-
kalnymi firmami, docierając do 
coraz większego grona za-
dowolonych klientów, którzy 
w naszych produktach doce-
niają przede wszystkim jakość 
i innowacyjność.

- Jak duża konkurencja jest 
w branży?

- Podsumowując te 28 
lat, śmiało możemy powie-
dzieć, że jesteśmy liderem za-
równo na rynku polskim jak 
i zagranicznym.

Stanisław Bieda i  Piotr Lis 


