
Pierwsza „Debata 100 największych firm napędzających gospodarkę Sądecczyzny” już za nami. Tematem przewodnim spotkania były 
SZANSE DLA ROZWOJU SĄDECCZYZNY. Wydawać by się mogło, że wydarzenie to przeszło już do historii. Tymczasem, rozwój naszego 
regionu, dobro naszej małej ojczyzny, jest dla nas bardzo ważne, stąd też dzisiejsze wydanie „Dobrego Dodatku Wiedzy o Gospodarce” 
po raz drugi poświęciliśmy „Debacie 100”. Warto się zapoznać, by dowiedzieć się, co sądeczanie wiedzą o przedsiębiorczości, jakie recepty 
na sukces Sądecczyzny mają właściciele wyróżnionych firm. Nie zabraknie również podsumowania minionych wydarzeń oraz planów 
na nowy rok. A wszystko po to, by nasz region prężnie się rozwijał, a nam żyło się lepiej.

Kim jest człowiek przedsiębiorczy? 
Gdzie można nauczyć się przedsię-
biorczości? To pytania, które zada-
liśmy mieszkańcom Nowego Są-
cza. Z ciekawostek – usłyszeliśmy, 
że Orange, Społem czy Reserved 
to nasze rodzime firmy… Odpowia-
dały też przedszkolaki. Od nich do-
wiedzieliśmy się, że pieniążki biorą 
się z… drzewa, a jak wiadomo dzieci 
wiedzą najlepiej.

Wielu z nas marzy o własnej fir-
mie. Bycie samemu sobie sze-
fem wydaje się szczytem marzeń. 
Przedsiębiorca – brzmi dumnie. 
Okazuje się jednak, że nie każdy 
może prowadzić własną działal-
ność. Jakie cechy powinien po-
siadać człowiek przedsiębiorczy? 
To jedno z pytań, które zadaliśmy 
mieszkańcom Nowego Sącza. Za-
radny, zorganizowany, odpowie-
dzialny, pewny siebie, otwarty 
na ludzi, kreatywny – usłyszeli-
śmy w odpowiedzi:

Musi dobrze kombinować, musi 
gościu na pewno być sprytny – wie-
dzieć w co i jak zainwestować, żeby 
to mu się dobrze opłaciło. Osoba 
przedsiębiorcza potrafi obracać pie-
niędzmi, zagospodarować je, a także 
wie, jak sobie radzić z problemami. 
No i chyba najważniejsze, musi mieć 
pomysł na biznes i dążyć do osiągania 
założonych celów. Według Grzegorza 
Susa, dyrektora Nowosądeckiego In-
kubatora Przedsiębiorczości, osoba 
przedsiębiorcza jest: elastyczna, za-
radna, zorganizowana i umiejąca się 
znaleźć w każdej sytuacji.

Mieszkańcy poproszeni o wska-
zanie najbardziej przedsiębior-
czego człowieka z naszego regio-
nu wymienili właścicieli firmy 
Fakro, Konspol, Koral, Newag 
i Wiśniowski. 

Wśród firm, które kojarzą się z na-
szym regionem znalazły się firma 

Dako, Fakro, Konspol, Litwiński, Ne-
wag, Nox–Pol, Pochwała, Szubryt, 
Wiśniowski i Wyższa Szkoła Bizne-
su. Nie zabrakło również interesu-
jących wypowiedzi: „Z odzieżówką 
prędzej bym coś skojarzyła: Reserved, 
H&M…”, „Kambud, Orange, Play, T–
mobile (…) może Społem?”

Skoro wiemy, jaki powinien być 
człowiek przedsiębiorczy, pozo-
staje pytanie czy przedsiębiorczo-
ści można się nauczyć, a jeśli tak, 
to gdzie. Pewnie można, stwierdzili 
badani. Gdzie? Najczęściej wymie-
niano szkołę. „Chyba trzeba by było 
zacząć od jakiejś mądrej szkoły… 
i od taty, nie, który ma już firmę”. 
„Da się na pewno, w jakiejś szkole, 
która od tego jest”. Jak powiedział 
nam jeden z licealistów: „zazwyczaj 
mnie tego uczą w szkole jako przed-
miot”. Okazuje się jednak, że szko-
ła to za mało, bo „głównie na do-
świadczeniu i na ludzkich błędach 
trzeba się uczyć”, a także „patrząc 
na innych i licząc tylko na siebie”. 

Korzystając z okazji, zapytali-
śmy także o to, co warto byłoby 
w Nowym Sączu zmienić. I tak do-
wiedzieliśmy się, że „Za mało jest 
na pewno parkingów w Sączu, cięż-
ko jest zaparkować i są za drogie. 
Godzina kosztuje 3zł, no masakra.”, 
„tutaj, żeby więcej jakichś turystów 
sprowadzać, żeby było do czego, 
drogi przejezdne, o… coś takiego 
żeby ludzie się tu chcieli zaklimaty-
zować. Bo młodzież wyjeżdża, star-
si zostają, i tu już nie ma takich lu-
dzi przedsiębiorczych.”

A dzieci… jak zwykle wiedzą naj-
lepiej. Pieniążki biorą się z banko-
matu, kieszeni i z drzewa (bo robi 
się je z drzewa!). Kim w takim razie 
jest prezes? To szef, opiekuje się mia-
stem, może budować wielkie domy 
albo kościoły, rządzi innymi, kieruje 
firmą. A firma? „to jest tam gdzie się 
robi dużo rzeczy i tam się pracuje.”

– Dlaczego Fundacja Pomyśl o Przy-
szłości tworzy kolejną listę 100, skoro 
od wielu lat podobne rankingi publiko-
wane są na łamach pism opiniotwór-
czych? Wystarczy wspomnieć chociaż-
by tygodnik „Wprost” czy miesięcznik 
„Forbes”. 

– Rzeczywiście ktoś może pomy-
śleć, że powielamy pomysły innych. 
W rzeczywistości nasze przedsię-
wzięcie w zasadniczy sposób różni 
się od wspomnianych rankingów. 
Chodzi nie tylko o zawartość, ale 
także ideę, która przyświeca two-
rzeniu sądeckiej listy 100. Jest ona 
zawarta w samej nazwie naszego 
przedsięwzięcia: sto firm napędza-
jących gospodarkę Sądecczyzny. 
– Jeśli chodzi o pozytywny ładunek 
emocjonalny związany z nazewnic-
twem, to Fundacja zdecydowanie wy-
grywa z listami stu najbogatszych Po-
laków, które raczej podnoszą ciśnienie 
przeciętnemu Kowalskiemu, a nie bu-
dzą podziw dla przedsiębiorczości. 

– Większość popularnych w Pol-
sce rankingów pokazuje obroty 
firm, bądź majątek ich właścicie-
li. W ten sposób wokół listy two-
rzy się atmosfera sensacji, zazdrości 
i wzmacniają się podziały w spo-
łeczeństwie. Właśnie dlatego nasz 
ranking jest inny. Zamysłem Fun-
dacji jest pokazanie tych sądeckich 
firm, które mają największy wpływ 
na rozwój gospodarczy naszego re-
gionu. Podajemy w nim wartość 
firmy, wielkość zatrudnienia, oraz 
– jak nikt dotąd – koszt tworzenia 
miejsca pracy. 
– Tego rodzaju danych ze świecą szu-
kać na łamach mediów, które za 
to z wielkim zapałem zaglądają do kie-
szeni właścicieli największych pol-
skich firm. 

– A szkoda. Bo rzetelnego wy-
jaśnienia wymagałoby chociażby 
pojęcie kosztów tworzenia miej-
sca pracy. Podczas prowadzonych 
przez zespół Fundacji licznych 
szkoleń, spotkań czy konferen-
cji pytamy, ile kosztuje utworze-
nie jednego miejsca pracy. Padają 
różne wartości. Najczęściej poda-
wana jest równowartość miesięcz-
nego wynagrodzenia pracownika.

A przecież moglibyśmy zmienić 
to myślenie, posługując się pro-
stym przykładem. Weźmy cho-
ciażby firmę transportową. Jeśli jej 
właściciel chce zatrudnić kolejne-
go kierowcę, czyli utworzyć nowe 
miejsce pracy, musi zainwesto-
wać w zakup samochodu, paliwa, 
ubezpieczenia oraz przede wszyst-
kim pozyskać zamówienia. Jest 
to koszt co najmniej pół miliona 
złotych. W firmach produkcyjnych 
koszt utworzenia miejsca pracy 
może być jeszcze wyższy. Kwo-
ta ta dalej wzrasta, jeśli firma chce 
konkurować na rynku globalnym. 
W tym przypadku możemy mó-
wić o kwotach rzędu od kilkuset 

tysięcy nawet do kilku milionów 
złotych. 
– Ten prosty zasób informacji na temat 
kosztów tworzenia miejsc pracy po-
winni mieć wszyscy: politycy, urzędni-
cy, dziennikarze, ale także i my prze-
ciętni zjadacze chleba. 

– Zrozumiemy wtedy, że two-
rzenie miejsc pracy, to nie tylko 
chęci, ale również finansowe moż-
liwości – kapitał przedsiębiorstw, 
które im prężniej się rozwijają, tym 
lepiej dla gospodarki, także tej lo-
kalnej. Właśnie dlatego tak bardzo 
potrzebujemy gospodarczych loko-
motyw Sądecczyzny. 
– Za sądeckie lokomotywy Sądec-
czyzny można uznać wszystkie firmy 
z naszego regionu. 

– Jest ich w sumie dziewięć 
i pół tysiąca. Jedne mniejsze, dru-
gie większe. Wyróżniona przez 
nas setka to najlepsi z najlepszych. 
To przedsiębiorcy, którzy tworzą 
miejsca pracy nie tylko we wła-
snych firmach, ale także i u swoich 
kooperantów. Ich obecność gwa-
rantuje rozwój mniejszych firm. 
W wielu przypadkach za pośred-
nictwem tych właśnie firm pro-
dukty lub usługi mniejszych pod-
miotów mogą trafić na światowe 
rynki. To reprezentacja naszej są-
deckiej gospodarki poza regionem 
i poza granicami naszego kraju. 

Wyróżnieni przez Fundację 
przedsiębiorcy są wzorem dla tych, 
którzy dopiero rozpoczynają swo-
je biznesowe przedsięwzięcia. Wie-
rzymy, że nasz ranking stanie się 
motorem napędzającym mniejsze 
firmy do dalszego rozwoju. Część 
z nich zapewne stanie się kiedyś 
większymi, a może nawet i global-
nymi. Wierzymy również, że dzia-
łalność Fundacji zachęci polityków 
do tworzenia najlepszych warun-
ków do rozwoju przedsiębiorczo-
ści w Polsce.

Co sądeczanie wiedzą 
o przedsiębiorczości?

Jedyna taka lista w Polsce
ROZMOWA  z BOŻENĄ DAMASIEWICZ – dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości
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ONI TWORZĄ NA SĄDECCZYŹNIE BIZNES W NAJLEPSZYM WYDANIU

NAGRODZENI Z MIASTA NOWY SĄCZ

NAGRODY SPECJALNE

Debiut na liście 
MO BRUK SA

Skok na liście 

WIKAR K Żytkowicz, W Żytkowicz

Lider powiatu gorlickiego 
ZMG GLINIK SA

Lider powiatu limanowskiego 
TYMBARK MWS Sp. z o. o. S.K.A

Lider powiatu nowosądeckiego 
WIŚNIOWSKI Sp. z o. o. S.K.A

Lider miasta Nowy Sącz 
Grupa FAKRO
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III Narciarskie Mistrzostwa 
Polskich Pracodawców Prywatnych

1-2 marca 2014 MUSZYNA – KRYNICA-ZDRÓJ

KONFERENCJANAGRODZENI Z POWIATU GORLICKIEGO
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