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Sądecki rynek pracy A TO CIEKAWE
w liczbach
Urzędnik patrzy wilkiem na Florka
465 - bezrobotnych ma prawo do zasiłku
942 - spółki handlowe działają w Nowym
Sączu

2,1 tys. - osób pracuje w służbie zdrowia
3302,29 - zł brutto – to przeciętne
miesięczne wynagrodzenie
3463 - bezrobotnych jest zarejestrowanych
6812 - osób fizycznych prowadzi
działalność gospodarczą
9682 - podmioty prowadzą działalność
9,7 tys. - osób pracuje w handlu,
transporcie, gastronomii, informacji
i komunikacji
11,2 tys. - osób pracuje w przemyśle
i budownictwie
20,2 tys. - sądeczan to emeryci i renciści
21,8 tys. - osób pracuje w sektorze
prywatnym
31,8 tys. - osób jest zatrudnionych
w Nowym Sączu
83,9 tys. - mieszkańców liczy Nowy Sącz
DANE NA 31.12.2015 R.. ŹRÓDŁO: INFORMATOR
STATYSTYCZNY MIASTO NOWY SĄCZ 2016.

Założyciel i właściciel sądeckiej firmy Fakro - Ryszard Florek debiutował w roli dziennikarza. Dla „Gazety Prawnej.pl” przeprowadził wywiad z wicepremierem Mateuszem Morawieckim.
Sądeckiego przedsiębiorcę interesowało bardzo wiele spraw m.in., kiedy można liczyć na zapowiadaną klauzulę, która zakłada, że rozstrzygnięcie urzędnika, nawet jeśli się zmieni, chroni podatnika przed ponoszeniem
skutków tej zmiany wstecz. Minister rozwoju i finansów,
zapewnił, że klauzula jest już gotowa, znajduje się w pakiecie „100 ułatwień dla firm” i być może już od nowego roku wejdzie w życie, stając się standardem w relacjach
państwo-przedsiębiorstwo.
Florek, pytał też o sposób, w jaki państwo zamierza poradzić sobie z oligarchią urzędniczą. Zdradził przy okazji, że
od 15 lat bezskutecznie polemizuje z urzędnikami w sprawie
jednego projektu. Nie może zbudować sieci tras narciarskich
ze względu na ochronę wilków. Równocześnie po drugiej
stronie Popradu Słowacy mają zgodę na odstrzał tego drapieżnika. Przy tym Słowacy bez żadnych problemów budują trasy i wyciągi, a w Polsce te same przepisy unijne są tak
interpretowane przez urzędników, że taka inwestycja jest
niemożliwa. Tym samym Florek nie ma szans na realizację
projektu, który dałby zatrudnienie tysiącu osób.
(JB)
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CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
Imię i nazwisko: Kazimierz Żytkowicz.
Urodziłem się: w Nowym Sączu, już jakiś czas temu
Moja rodzina: żona Hanna pracuje ze mną w firmie, syn
Kacper studiuje finanse i bankowość na Uniwersytecie
Boconi w Mediolanie, córka Maja studiuje zarządzanie
informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie
przebywa na praktyce w Manchesterze.
Zajmowane stanowisko: dyrektor zarządzający w firmie Wikar.
Z wykształcenia jestem: leśnikiem, absolwentem krakowskiej Akademii Rolniczej.
Przebieg pracy zawodowej: do 1989 r. pracowałem na
Akademii Rolniczej, a potem już tylko w Wikarze.
Moją pierwszą wypłatę wydałam na: studencką wyprawę naukową na Kilimandżaro.
Lubię jeść: jabłka.
Po godzinach: uprawiam wszelkie formy aktywności
fizycznej, w zależności od sezonu: górskie wędrówki,
narty, rower, żagle.
Mój samochód: wbrew temu, co można sądzić patrząc
na parking przed firmą, prywatnie posiadam tylko jeden samochód, za to bardzo nietypowy – Ford Crown
Victoria Police Interceptor, czyli amerykański wóz policyjny kupiony na aukcji w kalifornijskim San Diego.
Ostatnio czytałem: trylogię „Szpiedzy” Aleksandra
Makowskiego.
Na bezludną wyspę zabrałbym: okulary! Po pierwsze
dlatego, żeby wszystko dobrze widzieć, a po drugie,
żeby mieć czym rozpalić ognisko, bo ze skutecznością
zapałek może być różnie.
Złości mnie: kiedy przyjemność przechodzi w uzależnienie, a złość w nienawiść.
Śmieszy mnie: wszelkie drobne absurdy dnia
powszedniego.
Cieszy mnie: kiedy wszystkim rośnie!
Uwagi DTS: Kazimierz Żytkowicz dotychczas dealer
marek Ford i Hyundai, od grudnia dołączy do swojej
sądeckiej oferty również Volvo.
(W)

FOT. Z ARCH K. ŻYTKOWICZA

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA
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Na początek

Zaradny, kreatywny, zamożny
Cała Polska spogląda z zazdrością na Nowy Sącz i Sądecczyznę. I słusznie, próżno szukać na mapie kraju drugiego miejsca, gdzie ludziom tak wiele się udaje. Sami za to rzadko okazujemy dumę z naszych dokonań. Pomysłowy, zaradny, kreatywny, zamożny – to jeszcze nie zawsze komplement. Porażka innych
ciągle częściej przykuwa uwagę niż sukces, chociaż sukcesem można się dzielić,
a porażka jest zwykle sierotą.
Choć podobno to tylko statystyka, warto zacząć właśnie od liczb. Przedsiębiorczy sądeczanie to nie tylko 5-10 lokalnych gigantów, ani nawet nie 100 z listy
firm napędzających sądecką gospodarkę. W 80-tysięcznym mieście jest blisko 7
tysięcy ludzi przedsiębiorczych prowadzących własną działalność gospodarczą.
I chociaż na co dzień najczęściej mówimy o kilku potentatach znanych nam z list
najbogatszych Polaków, to dla prawdziwych bohaterów sądeckiego biznesowego
dnia codziennego zabrakłoby miejsc na stadionie Sandecji. Do Nowego Sącza masowo zjeżdżają wozy transmisyjne ogólnopolskich telewizji, kiedy w świat pójdzie wiadomość, że właśnie tutaj mieszka najwięcej osób na tysiąc mieszkańców,
zgłaszających co roku do urzędu skarbowego dochody powyżej miliona złotych.
Gratulujemy im. I sobie również, że funkcjonujemy w miejscu, gdzie ludzie nie
boją się własnych pomysłów na lepsze życie i to co nocy wyśnią w dzień realizują. Bracia Koral, Pazgan, Florek, Wiśniowski, Kluska – to postaci niewątpliwie
działające na wyobraźnię. Skoro im się udało w wielkiej skali, to dlaczego mnie
się ma nie udać w skali zaspokajającej moje potrzeby na godne życie.
Od ponad 25 lat Nowy Sącz jest rozdarty pomiędzy dwiema skrajnymi opiniami: miasto milionerów czy miasto nieudaczników. Zwykło się mawiać, że prawda zwykle leży pośrodku, ale w tym wypadku trochę potwierdzają to liczby.
Z jednej strony w 80-tysięcznym mieście 32 tys. osób posiada stałe zatrudnienie, z drugiej jednak ponad 23 tys. to emeryci, renciści i bezrobotni. O choć blisko 7 tys. prowadzi własny najmniejszy choćby biznes, z drugiej strony kilka tysięcy (tu brak precyzyjnych danych) sądeczan nie widząc dla siebie perspektyw
na miejscu, poszukało lepszego życia za granicą.
O roli i znaczeniu przedsiębiorców dla Nowego Sącza najdobitniej świadczy ciągle świeże jeszcze nadanie przez radnych braciom Józefowi i Marianowi
Koralom tytułu Honorowych Obywateli Miasta, co spotkało się z jednogłośną społeczną aprobatą. To wiele mówi o Nowym Sączu. Na zbliżającej się Gali 100 Firm
Napędzających Sądecką Gospodarkę już w najbliższy piątek, będzie okazja spotkać w jednym miejscu wszystkich najlepszych przedsiębiorców regionu z tymi
legendarnymi na czele.
O kondycji i skali sądeckiej gospodarki niech świadczy m.in. taki fakt, że podczas Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości z sądeckiego dworca PKP wyruszą
do nowych właścicieli najnowocześniejsze polskie pociągi, wybudowane oczywiście przez… sądecką firmę! A Newag świętuje w tym roku 140-lecie i jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Małopolsce.
Zaczynający się dzisiaj w Miasteczku Multimedialnym Sądecki Tydzień Przedsiębiorczości zapowiada się jako swoisty festiwal biznesu – gala najpotężniejszych, konkurs dla startujących do kariery, warsztaty dla tych, którzy chcą się
rozwijać i nawiązywać kontakty, wprowadzenie do biznesu dla nastolatków oraz
srebrna gospodarka dla seniorów. Warto tam być.
(kjc)

W numerze:
Co w Sądeckim Tygodniu
Przedsiębiorczości
L str. 4
Konkurs „Mój Sposób na
Biznes”
L str. 5-9
Andrzej Wiśniowski o społecznym
zaangażowaniu
L str.11
Newag zapowiada rewolucję
L str. 14
Poznaj bliżej nowego Impulsa
L str. 16-17
Gospodarcze lokomotywy
regionu
L str. 21-22
Uniwersytet wiedzy
praktycznej

L str. 23

W czasach hiperinflacji prawa
L str. 25
Do lekarza bez kolejki L str. 29
Sąsiad wyda pieniądze u Ciebie
L str. 31
Grzejące koszulki z Nowego
Sącza
L str. 32
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Słodkie przysmaki serwuje Pracownia Tęgoborze
http://tegoborze.pl/cukiernia

Z dobrym smakiem karmi Państwa
Restauracja 4 Pory Roku
www.restauracja.sacz.pl
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Program Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości
23–29 listopada 2016 r.
Miasteczko Multimedialne ul. Myśliwska 2 Nowy Sącz
23 listopada
- Konferencja podsumowująca konkurs
Przedsiębiorca 2016. Mój Sposób na Biznes
Gospodarz dnia: Urząd Miasta oraz Sądecki Urząd Pracy.

10.00–16.00 Prezentacja usług na stoiskach
Urzędu Miasta Nowego Sącza,
Sądeckiego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sądeckiej
Izby Gospodarczej, Miasteczka Multimedialnego i lokalnych firm w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
11.00 –11.30 Rejestracja uczestników.
11.30–11.40 Przywitanie uczestników i prezentacja programu spotkania.
11.40–11.45 Uroczyste otwarcie konferencji Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza.
11.45–12.00 Wystąpienie Elżbiety Rafalskiej,
minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12.00–12.10 Cele, założenia i historia konkursu - Leszek Langer, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku
Pracy. Stanisława Skwarło, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy.
12.10–13.30 Prezentacja laureatów, wręczenie statuetek i dyplomów.
13.30–14.00 Część artystyczna.
14.00–14.30 Konferencja prasowa z udziałem
minister Elżbiety Rafalskiej oraz
Joachima Brudzińskiego – wicemarszałka Sejmu, Józefa Pilcha
– wojewody małopolskiego oraz
prezydenta Ryszarda Nowaka.
14.30-15.00 Poczęstunek.

24 listopada
- Szansa dla młodych – konferencja
skierowana do studentów sądeckich uczelni
oraz uczniów ostatnich klas sądeckich szkół
średnich.
Gospodarz dnia: Miasteczko Multimedialne
Brainville.
REKLAMA

Godz. 10:00-13:00
PROGRAM:
- Prezentacja oferty zatrudnienia
i profilu przedsiębiorcy dla uczniów
i studentów, szkół i uczelni z Nowego Sącza i okolic.
- Prezentacje multimedialne nowości
technologicznych.
- Międzyszkolny turniej gry League of Legends (LOL)
- Wystąpienie Tomasza Soleckiego – pt.
Techniki kreowania biznesu.
Przez cały dzień trwać będzie prezentacja
ofert firm oraz instytucji na stoiskach.

25 listopada
- Konferencja Rola Kapitału Społecznego w Rozwoju Gospodarczym Sądecczyzny. Gala oraz ogłoszenie V edycji listy 100
Największych Firm Napędzających Sądecką Gospodarkę oraz debata zaproszonych gości nt. rola kapitału społecznego
w rozwoju gospodarczym Sądecczyzny.
Gospodarz dnia: Fundacja Pomyśl
o Przyszłości.
PROGRAM SPOTKANIA:
16.00 – 16.15 Powitanie.
16.15 – 16.30 Wystąpienie Wiesława Janczyka
– sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
16.30 – 16.40 Wystąpienie Jacka Krupy –
marszałka województwa
małopolskiego.
16.40 – 16.55 „Współpraca się opłaca” –
wprowadzenie do debaty, dr
Paweł Dąbrowski - przedstawiciel Fundacji Pomyśl o
Przyszłości.
16.55 – 17.00 „Jacy są Polacy, czyli, co
myślisz o przedsiębiorcach,
urzędnikach, politykach
i o nas samych” – sonda uliczna, film.
17.00 – 17.30 „Rola kapitału społecznego
w rozwoju gospodarczym”
– debata
17.30 – 17.50 Wręczenie dyplomów firmom
z piątej, jubileuszowej listy 100
Gospodarczych Lokomotyw
Sądecczyzny.

17.50 – 18.00 „Novel & Wilk” – występ
artystyczny.
18.00 – 19.00 Bankiet.

28 listopada
- Konferencja Srebrna Gospodarka – dzień senioralny w Brainville.
Gospodarz dnia: Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Sądeckie Forum Seniorów.

11.00 -12.40 Panel dyskusyjny: Wiesława Borczyk- SUTW - wprowadzenie
i prezentacja : SREBRNA GOSPODARKA W MAŁOPOLSCE
- rynek usług i produktów dla
osób starszych.
13.00-14.00 Występ Kabaretu Sądeckiego
UTW.
Przez cały dzień trwać będzie prezentacja
ofert firm oraz instytucji na stoiskach.
Godz. 11.00 Dworzec PKP w Nowym Sączu
Uroczyste przekazanie pojazdów szynowych Impuls produkcji firmy Newag S.A.
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W uroczystości wezmą udział m.in. kardynał Stanisław Dziwisz oraz ks. bp tarnowski Andrzej Jeż.
Organizatorzy zapraszają na to wydarzenie wszystkich mieszkańców Nowego Sącza.
Gospodarz wydarzenia: firma Newag.

29 listopada
- Konferencja UNIWERSYTET WIEDZY
PRAKTYCZNEJ I NETWORKING po sądecku!
Wymiana wiedzy i doświadczeń właścicieli
i managerów największych sądeckich firm,
targi przedsiębiorców, okazja do rozmowy
twarzą w twarz, wymiana wizytówek
Gospodarz dnia: Fundacja Pomyśl
o Przyszłości.
9.00 – 18.00 W programie:
09.15 - 10.00 Nowa era komunikacji - rozwiązania multimedialne - Leszek Skocki - Dyrektor IT MMC
Brainville

10.00 – 10.45 Budowanie marki luksusowej Katarzyna Świderska - Dyrektor Marketingu WIŚNIOWSKI
10.45 - 11.30 „Biznes model JA” Zdzisław Dąbczyński właściciel WIMED
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 - 12.30 Współczesne wyzwania rynku
pracy - Stanisława Skwarło Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy
12.30-13.15 Wyzwania rekrutacyjne - pokolenie X,Y,Z - Anna Ziółko - Zastępca Dyrektora Personalnego
ds. Rekrutacji i Rozwoju NEWAG S.A.
13.15-13.30 Przerwa kawowa
13.00 – 13.45 Rynek lokalny - rynek globalny
- Rafał Świerczek - właściciel
Agencja handlowa RAFA
13.45 – 14.10 Opóźnienia
w
zapłacie
z perspektywy proaktywnej i
reaktywnej, czyli parę słów o
tym, że lepiej zapobiegać niż
leczyć. Andrzej Kadzik – radca
prawny, właściciel Kancelaria
Radcy Prawnego Andrzej Kadzik & Współpracownicy
14.10 – 14.30 „ZUS dla Biznesu – przedsięwzięcia, programy, nowoczesna e-administracja”,
Danuta Ogorzały, Główny
Specjalista - Wieloosobowe
stanowisko Koordynacji Usług
Dochodowych
14.30-15.00 Przerwa na lunch
15.00 – 15.45 Jak prosto wspomagać kondycję - Zdzisław Dąbczyński właściciel WIMED
15.45 – 16.30 Konkurencja na rynku globalnym - Ryszard Florek - właściciel FAKRO, Janusz Komurkiewicz, członek zarządu
16.30 - 17.15 Wyzwania przedsiębiorstwa
a bezpieczeństwo prawne –
czyli jak skupić się na biznesie, bez oglądania się za
siebie. Radosław Ostrowski,
wspólnik, adwokat w Kancelarii Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k.
17.15 – 18.00 Networking
Przez cały dzień trwać będzie prezentacja
ofert firm oraz instytucji na stoiskach.
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Mój Sposób na Biznes

Szanowni Państwo, Drodzy Sądeczanie,
Nowy Sącz i Sądecczyzna od wielu lat w całej Polsce kojarzone są z regionem ludzi przedsiębiorczych. To tutaj
rodzą się pomysły biznesowe, które mają swoją kontynuacje na rynku polskim, europejskim, a także na rynkach światowych. To tutaj powstają firmy, które konkurują z największymi podmiotami gospodarczymi na świecie i osiągają
duże sukcesy, będące powodem do dumy dla wszystkich sądeczan.
Z wielką radością zapraszam Państwa do udziału w Sądeckim Tygodniu Przedsiębiorczości, który odbywa się
w dniach 23-29 listopada i wpisuje się w liczne działania miasta Nowego Sącza na rzecz promowania aktywności gospodarczej wśród sądeczan. Jest to również znakomita okazja do prezentacji ogromnego i niezwykle cennego dorobku biznesowego wielu
sądeckich firm, które stały się przykładem wzorcowo prowadzonych przedsiębiorstw.
Jestem przekonany, że dobry klimat tworzony przez samorząd dla nowych, ale również działających od wielu lat podmiotów gospodarczych, stanie się podstawą do dalszego rozwoju sądeckich firm i tworzenia kolejnych miejsc pracy.
Z WYRAZAMI SZACUNKU,
RYSZARD NOWAK
PREZYDENT NOWEGO SĄCZA

Rozmowa z WOJCIECHEM PIECHEM - zastępcą prezydenta miasta,
przewodniczącym Kapituły Konkursu „Przedsiębiorca 2016
– Mój Sposób na Biznes”
dokonywała Kapituła Konkursu. Co ważne,
udział w naszym przedsięwzięciu tradycyjnie
nie wiąże się z żadnymi opłatami. Każdy ma
szansę dołączyć do grona zwycięzców.

- Na czym opiera się idea konkursu?
- Ideą konkursu jest promocja rozwoju
przedsiębiorczości na terenie Nowego Sącza,
promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej, zachęcanie do
zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy, popularyzacja własnej aktywności przedsiębiorców, zaangażowanie w
rozwój firmy.
W tym roku szczególnie doceniana była
również innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, a także oddziaływanie na lokalny rynek pracy.
- W jakich kategoriach i kto mógł wziąć udział w tegorocznym konkursie?
– Kategorie zostały tak skonstruowane,
żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, i to, co
podkreślam, bez względu na wielkość firmy.
W tegorocznej edycji kandydaci byli oceniani
w trzech kategoriach: „Sądecki Przedsiębiorca
Roku”, „Debiut w biznesie” i „Solidny Partner
Sądeckiego Urzędu Pracy”. Spośród kandydatów w każdej kategorii Kapituła Konkursu wybierała jednego zwycięzcę. Tak naprawdę podstawowym kryterium koniecznym do wzięcia
udziału w naszym przedsięwzięciu była prowadzona działalność biznesowa na terenie Nowego Sącza przez okres minimum 12 miesięcy.
Ponadto przyjęto zasadę, iż w kategorii „Debiut w biznesie” mogli brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Wystarczyło zatem wypełnić i złożyć ankietę zgłoszeniową, na podstawie której oceny uczestników

- Kto zasiadał w Kapitule Konkursu?
- W składzie Kapituły znaleźli się przedstawiciele sądeckich wyższych uczelni, organizacji otoczenia biznesu, Urzędu Miasta Nowego
Sącza i Sądeckiego Urzędu Pracy. Ja miałem
zaszczyt i niekłamaną przyjemność przewodniczyć pracom Kapituły w imieniu Prezydenta Miasta. Podczas prac nad zgłoszeniami
konkursowymi wszyscy członkowie Kapituły prezentowali bardzo merytoryczne i profesjonalne podejście do wszystkich uczestników
konkursu. Przy tej okazji chciałbym wszystkim członkom Kapituły bardzo podziękować za
ogromne zaangażowanie, któremu my wszyscy dawaliśmy wyraz nie tylko podczas praco
i czasochłonnego oceniania wszystkich zgłoszeń, ale i również podczas ożywionych dyskusji, jakie prowadziliśmy na forum Kapituły.
- Wygrana w konkursie zwykle oznacza dla zwycięzcy
określone korzyści. Co zyskują zwycięzcy konkursu?
- Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane i wręczone przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka prestiżowe statuetki. Jako Urząd Miasta Nowego Sącza i Sądecki
Urząd Pracy udostępnimy zwycięzcom swoje nośniki informacji dla potrzeb promocji ich
działalności. Jako organizatorom bardzo zależy
nam na tym, aby wyróżnione przedsiębiorstwa
mocno zaistniały w świadomości mieszkańców
Nowego Sącza, jak i całej Sądecczyzny. Z pewnością zwycięskie firmy będą miały łatwiej, jeśli chodzi o nawiązywanie nowych kontaktów
biznesowych. Podsumowując - dzięki konkursowi nasi laureaci staną się jeszcze bardziej
konkurencyjni.
- Kiedy poznamy laureatów tegorocznych edycji konkursu „Przedsiębiorca 2016 – Mój Sposób na
Biznes”?
– Jak co roku zwieńczeniem konkursu będzie konferencja i uroczysta gala, która w tym
roku odbędzie się 23 listopada w Parku Technologicznym Brainville w Nowym Sączu. To
tam Prezydent Miasta Ryszard Nowak wręczy zwycięzcom okolicznościowe statuetki.
Mamy nadzieję, że ta uroczystość zgromadzi
wielu szacownych gości. Zaproszeni są przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw, które zgłosiły się do konkursu. To naprawdę duże
wydarzenie.

Pomysłowi, zdeterminowani i wytrwali,
czyli z kart historii konkursu
- Najważniejszym zadaniem postawionym sobie przez organizatorów konkursu
jest to, aby nowosądeccy przedsiębiorcy
widzieli w inicjatywie narzędzie wsparcia, skutecznej promocji – mówi Leszek
Langer, dyrektor Wydziału Integracji Społecznej i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Konkurs „Mój Sposób na Biznes” jest
jedną z kilku inicjatyw podejmowanych
przez prezydenta miasta Ryszarda Nowaka,
obok chociażby uruchomienia w ramach
urzędu Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszu Zewnętrznych, czy też organizowania konferencji „Czas na biznes”, szkoleń
dla pracodawców – mających być rzeczywistą pomocą dla środowisk lokalnej
przedsiębiorczości.
Początki corocznie organizowanego konkursu sięgają 2008 roku, kiedy to odbyła
się jego pierwsza edycja. Jako główne cele konkursu wskazano: promocję rozwoju przedsiębiorczości na terenie
Nowego Sącza, promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej - zachęcanie do zakładania nowych firm
oraz tworzenia nowych miejsc pracy, popularyzację własnej aktywności przedsiębiorców - zaangażowania w rozwój firmy.
Wtedy też zainicjowano pomysł zapraszania na konferencję podsumowującą
konkurs w charakterze gościa honorowego – znanych lokalnych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces nie tylko na
rynku krajowym i chcieliby się podzielić

z uczestnikami konferencji historią tworzenia i funkcjonowania swojej firmy.
Z każdym z nich wiąże się inna historia.
Każdy inaczej budował swój biznes, inne
były trudności w przezwyciężaniu barier
związanych z prowadzoną przez nich działalnością i osiągnięte sukcesy. Charakterystyczne jednak były wspólne cechy tych
przedsiębiorców, m.in.; pomysłowość,
kreatywność i zdolność nieszablonowego
i innowacyjnego myślenia, determinacja w dążeniu do celu, umiejętność stosowania niestandardowych rozwiązań,
stanowczość i wytrwałość, odpowiednie kompetencje, umiejętność podejmowania śmiałych decyzji, umiejętność
budowania zespołów pracowniczych i ich
włączania w budowanie sukcesu firmy,
przedsiębiorczość.
Te cechy posiadali również uczestnicy
poszczególnych edycji konkursu, w tym
laureaci, którzy w 8-letniej historii konkursu zostali wysoko ocenieni przez Kapitułę Konkursu i docenieni przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.
Niewątpliwie wartością dodaną konkursu
jest fakt, że jego laureaci mają możliwość
szerokiej i bezpłatnej promocji prowadzonej działalności wśród zgromadzonych
na konferencji podsumowującej konkurs
przedstawicieli różnych środowisk jak
i w mediach. Jest to szczególnie istotne
w przypadku mniejszych podmiotów, które dzięki konkursowi, stały się bardziej
rozpoznawalne.

Laureaci kolejnych edycji konkursu „Mój Sposób na Biznes”:
2008 r. - Mariola Pawlak - założycielka Centrum Opieki Medycznej
„TUKAN”
2009 r. – Katarzyna Jodłowska - właścicielka Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio w Biegonicach
2010 r. - Karol Fedko - właściciel salonu fryzjerskiego „Framesi
Beauty Center”
2011 r. - Mirosław Witkowski - piosenkarz prowadzący własną firmę
artystyczną
2012 r. - Maciej Jurkiewicz - właściciel Specjalistycznego Centrum
Medycznego „Novo-Med” w Nowym Sączu
2013 r. – firma LAIME Sp. z o.o.
2014 r. – Jarosław Gargula – założyciel ZTSH TISBUD
2015 r. - Magdalena Gołąb – właścicielka firmy GOTOMA
i B-M-B Mirosława Bugara właścicielka marki CARPATUS
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Mój Sposób na Biznes - nominowani
Alternative Longboards - Szymon Śmiałek
Firma powstała w 2014 r., przy udziale jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych przez
Sądecki Urząd Pracy w Nowy Sączu. Zajmuje się produkcją Longobardów, czyli dłuższej wersji klasycznej deskorolki, która
ze względów na swoją budowę umożliwia osiąganie znacznie większych prędkości.
Deski dostępne są m.in. w Niemczech, Rosji, Chinach, Korei Południowej, we Włoszech, Francji, na Cyprze, Litwie, Ukrainie, Białorusi, czy Tajwanie.
Dzięki najwyższej jakości stosowanych materiałów, zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym oraz aktywności
promującej, deski firmy Alternative Longboards konkurują z deskami zagranicznych producentów.
90% maszyn w warsztacie jest własnej produkcji, co w znaczący sposób pozwala na skuteczną i przede wszystkim, efektywną pracę przy projektowaniu nowych modeli czy wzorów. Obecnie wdrażany jest model IoT, czyli połączenie poszczególnych maszyn siecią bezprzewodową, co zapewni pełną kontrolę nad planowaniem i produkcją.

ANIMANIAK – Animacja Dzieci - Justyna Kiełcz
Firma powstała w 2014 r. Proponuje bogatą ofertę eventów oraz okolicznościowych zabaw dla dzieci realizowanych zarówno w Krainie Zabaw w Centrum Handlowym Gołąbkowice, domach klientów, przedszkolach, szkołach jak również w hotelach, pensjonatach, na weselach, w ramach zorganizowanych wyjazdów.
Energiczny i zaangażowany zespół w barwnych strojach, z dużą dozą radości i pomysłowości podejmuje się realizacji najtrudniejszych zleceń zyskując uznanie tych najmłodszych i dorosłych. Animaniak to również bogata oferta strojów do wypożyczenia oraz AnimaniakowyMaratonKonkursowy.
Właścicielka dzięki swojej pasji, zaangażowaniu oraz początkowemu wsparciu Sądeckiego Urzędu Pracy stworzyła firmę,
która przeniesie każde miejsce w świat zabaw, bajki i kolorowych doznań.
Animaniak angażuje się w lokalne życie regionu. Aktywnie uczestniczy w takich inicjatywach jak: akcja „Czyste Tatry”, piknik ekolokalny na sądeckim rynku, Targi Ślubne. W roku 2015 w konkursie „Mój Sposób na Biznes” firma otrzymała wyróżnienie.

BMS4U Automatyka Budynkowa - Radosław Wnuk
Firma powstała w 2014 r. przy udziale jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych przez
Sądecki Urząd Pracy. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji teleinformatycznych i bezpieczeństwa budynków przemysłowych, mieszkaniowych i publicznych.
Obecnie zatrudnia zespół inżynierów posiadających wszystkie wymagane przepisami uprawnienia, certyfikaty i kwalifikacje m.in. do projektowania i kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Firma ma również duże doświadczenie w projektowaniu i realizacjach instalacji niskoprądowych w dużych obiektach typu: hipermarkety, zakłady przemysłowe, wielokondygnacyjne hotele itp.

CAFFE EUROPA - Anna Ćwiertniewicz
Kawiarnia powstała w 2015 r. Jest to magiczne miejsce stworzone dla osób ceniących sobie zarówno jakość kawy, sposób
jej podania, jak również atmosferę jej spożywania. Anna Ćwiertniewicz pomysłodawczyni i założycielka kawiarenki, osobiście dba o to, aby serwowana kawa w Caffe Europa była najwyższej jakości, wypalana z najlepszych ziaren Arabica a podawane do niej ciasta i desery miały smak domowych przysmaków. Wszystko to, w połączeniu z wysoką jakością obsługi, tworzy niezapinany klimat.
Pomimo krótkiego istnienia, firma podjęła kolejną inicjatywę i uruchomiła bar sałatkowy „Vita Fit Bar” wychodząc naprzeciw wszystkim osobom ceniącym sobie zdrowe, naturalne jedzenie i napoje. Wszystko jest przygotowywane z dużą starannością ze świeżych warzyw i owoców. Dodatkowo serwowane orzeźwiające koktajle są tworzone na bazie napoi aloesowych.

F.P.H.U. Danek - Andrzej Danek
Firma działa od 1987 r., początkowo pod nazwą Piekarnia Ciastkarnia Andrzej i Bożena Danek, a od 2001 roku jako F.P.H.U
Danek. Oprócz piekarstwa firma zajmuje się również produkcją cukierniczą w zakresie ciastkarstwa oraz handlem spożywczym.
Aktualnie zatrudnia 95 pracowników i ciągle się rozwija. Firma może się pochwalić wykształceniem w zawodach piekarz
i cukiernik przeszło 100 uczniów.
Wyroby piekarni Danek zyskały miano jednych z najlepszych w rejonie nowosądeckim, ekspansja firmy dotarła również
na sąsiadujące powiaty. Obecnie produkty firmy „Danek” dostępne są w przeszło 100 placówkach handlowych, zaś asortyment obejmuje zarówno tradycyjne, regionalne wyroby, jak również nowinki na rynku piekarniczym.
Jednym z głównych celów działalności firmy Danek jest sprostanie upodobaniom kulinarnym klientów. By je zrealizować, firma w ostatnim czasie zainwestowała w nową halę produkcyjną, gruntownie zmodernizowała park maszyn, poprawiła cykl produkcji oraz usprawniła dystrybucję produktów. Dzięki tym inwestycjom ostatnio została dostawcą pieczywa
sieci sklepów Biedronka.

DBLTECH - Łukasz Duda
Firma została założona w 2014 r. Właścicielem jest Łukasza Duda, który z pasją i zaangażowaniem oferuje swoim klientom
profesjonalne doradztwo oraz usługi w zakresie automatyki (domofony, wideodomofony, napędy do bram, telewizja przemysłowa). Obszar, w którym działa jest prężnie rozwijającym się segmentem rynku, dającym możliwość ciągłego rozwoju.
Właściciel na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach organizowanych przez kontrahentów. Szkolenia te pozwalają mu zdobyć taką wiedzę oraz umiejętności, aby w prosty sposób dobrać klientowi właśnie ten
produkt, którego zastosowanie jest najlepsze w danej sytuacji.
Firma DBLTECH jest mikroprzedsiębiorstwem mającym wizję stałego wzrostu i budowania silnej pozycji na rynku również
poprzez aktywny udział różnych imprezach charytatywnych.
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Anfrin Fashion - Renata Żuchowicz
Firma powstała w 2014 r. mając jako główną działalność produkcję odzieży i dodatków oraz handel. Obecnie zmieniła
profil działalności i koncentruje się na usługach fryzjerskich oraz kosmetycznych.
Firma została stworzona z myślą o profesjonalnej i kompleksowej pielęgnacji urody, przy wykorzystaniu najnowszych
rozwiązań w dziedzinie kosmetologii oraz fryzjerskich trendów. Instytut Urody Anfrin Fashion to miejsce, które powstało
z myślą o klientach ceniących najwyższą jakość świadczonych usług, gdzie dbałość o szczegóły postawiona jest na pierwszym
miejscu. Wykwalifikowane grono specjalistów gwarantuje, że wykonywane zabiegi są skuteczne, przyjemne i bezpieczne.
Kwalifikacje i bogaty dorobek naukowy kadry kosmetologicznej i fryzjerskiej jest ciągle poszerzany poprzez udział w szkoleniach, kursach, pokazach i współpracy z przedstawicielami renomowanych firm kosmetycznych. Jak przystało na nowoczesną firmę - otwarta jest na nowe wyzwania i zmieniające się potrzeby klienta.

KSBC - Amadeusz Sejud
Firma powstała w 2015 r. Jest firmą rodzinną, specjalizującą się w obsłudze prawnej bardzo wąskich aspektów związanych
z prawem IT, e-commerce, prawem własności intelektualnej i prawem własności przemysłowej oraz ochroną danych osobowych.
Zespół firmy tworzą młodzi, innowacyjni prawnicy, wspierani wiedzą doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Firma
ma jasno postawione cele. Jest lojalnym partnerem w biznesie. Przyczynia się do rozwoju partnerów, wśród których możemy znaleźć m.in. Zabłocie Biznes Park, Matrix Media, Mass Media. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, wspiera projekty typu Start-up.
Firma stawia na indywidualne podejście do każdego klienta i innowacje. Dla firmy każda współpraca to nowe wyzwanie, na
które jest gotowa. Tworzy nowoczesne rozwiązania dla mechanizmów prawnych nierozłącznie związanych z biznesem. Połączenie indywidualnego podejścia, inicjatywy oraz innowacyjności tworzy niepowtarzalną gamę usług i produktów dedykowanych dla każdego partnera.

Forsaryn - Aleksandra Rynduch
Firma została założona w 2015 r. Fish Spa & Beauty Salon Laguna jest pierwszym profesjonalnym ośrodkiem na Sądecczyźnie, który zajmuje się fish peelingami. Są to zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze na dłonie i stopy z udziałem rybek Garra Rufa.
Laguna to także pierwszy salon kosmetyczny w województwie małopolskim i dziewiąty w Polsce, który zdobył uprawnienia do wykonywania terapii Katatsumuri. Jest to innowacyjna, w 100 % naturalna metoda odmładzania i leczenia skóry
za pomocą eko-ślimaków.
Salon oferuje również szereg innych zabiegów kosmetycznych, a wszystkie w oparciu o najlepsze preparaty. Filozofią
firmy pozostaje działanie w duchu piękna i natury.

F.P.H.U. - Włodzimierz Szabla
Firma powstała w 1992 r. Pomysł zrodził się z pasji do drewna i umiejętności jego tradycyjnej obróbki. Dzięki twórczemu
zaangażowaniu w wykonywane prace, firma udowadniała, że drewno może być nadal nowoczesnym materiałem budowlanym i wykończeniowym, a jego naturalne piękno, wydobyte kunsztem obróbki, posiada znakomite walory estetyczne.
Firma stara się sprostać indywidualnym wymaganiom klienta, dopasowując wyrób do wnętrza, w którym będzie on spełniał swoją funkcję. Oferuje szeroki wybór schodów z drewna litego, najlepszych gatunków drzew krajowych i egzotycznych.
Usługi obejmują również układanie podłóg z desek, paneli, mozaik oraz cyklinowanie i renowację wyrobów z drewna. Zakład
w swojej ofercie posiada również pellet – materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem trocin, wiór i zrębków.
Dbając o ochronę środowiska, firma w trakcie produkcji i świadczonych usług używa wyłącznie produktów ekologicznych.
Solidność wykonywanych zleceń i zadowolenie klientów pozwoliły zbudować markę znaną nie tylko lokalnie. Firma
realizuje zlecenia na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami.

Handel Detaliczny - Sylwester Pyzik
Właściciel swoją działalność w branży handlowej rozpoczął 23 lata temu. Utworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa nie
było rzeczą prostą, jednak dzięki instynktowi i pracowitości, na przestrzeni lat firma rozrastała się i dziś zatrudnia 90 osób.
Sieć sklepów spożywczo-przemysłowych składa się z sześciu placówek: pięciu na terenie Nowego Sącza i jednej w Rożnowie.
W okresie letnim firma prowadzi również restaurację nad Jeziorem Rożnowskim.
Właściciel podkreśla, że stworzony przez niego biznes ma charakter rodzinny – obecnie prowadzi firmę wspólnie z żoną,
a dzieci wykazują zainteresowanie handlem i chcą w przyszłości kontynuować prowadzenie działalności zainicjowanej przez
rodziców.
Właściciel firmy dba, aby w swoich placówkach mieć trafnie dobrany asortyment oraz wysoką jakość świeżych produktów. Ważną rolę przywiązuje również do personelu – wie, że dobrze zmotywowani pracownicy są uprzejmi wobec klientów
i lojalni wobec szefa, dlatego tak istotne jest prowadzenie właściwej polityki kadrowej.

Insert - Natalia Marczyk
Firma powstała w 2015 r., przy udziale jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych przez
Sądecki Urząd Pracy.
Koncepcją powstania firmy – agencji reklamowej, było połączenie łańcucha posiadanych zasobów, umiejętności oraz pasji
w taki sposób, by stworzyć markę oferującą klientom większą wartość od istniejącej na rynku konkurencji.
Firma każdy projekt traktuje unikatowo, oferując klientom przede wszystkim nowoczesne narzędzia reklamowo-marketingowe. Jako formę skutecznej promocji wykorzystuje przede wszystkim wizualizacje. Oferuje m.in. usługi z zakresu:
identyfikacji wizualnej firm, spacerów wirtualnych, spotów reklamowych, tworzenia stron internetowych, małej poligrafii,
wizualizacji i grafiki 3D.

Lovrin - Sylwia Golińska
Firma powstała w roku 2012. Specjalizuje się w sprzedaży biżuterii za pośrednictwem internetu. Jej głównym punktem sprzedażowym jest sklep internetowy, który powstał z myślą o kobietach ceniących subtelną i elegancką biżuterię oraz
dodatki, takie jak zegarki czy torebki.
Marka Lovrin dobiera produkty tak, aby uwydatniały to co w kobiecie najpiękniejsze. W swoim asortymencie posiada
delikatne wzory, odpowiednie zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. Mężczyźni również nie powstydzą się takiego
prezentu dla swoich ukochanych. Wyznawane wartości to: kobiecość, elegancja oraz finezja, dlatego do swojego asortymentu firma wprowadza tylko takie wzory, które spełniają te kryteria. Firma dobiera wzory w taki sposób, aby zdobiły, a nie
odbierały blasku.
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Interpromo - Marta Popiela-Molek
Firma powstała w 2005 r. Zajmuje się sprzedażą profesjonalnych, naturalnych oraz ekologicznych kosmetyków, suplementów i innych produktów o najwyższej jakości i skuteczności. Sprzedaż odbywa się przede wszystkim poprzez stronę
internetową, ale również bezpośrednio w gabinetach kosmetycznych.
Dbając o wysoką jakość produktów do pielęgnacji, makijażu i suplementacji, firma współpracuje z lekarzami, kosmetologami, kosmetyczkami i dietetykami.
Interpromo jest wyłącznym dystrybutorem czterech marek kosmetycznych bazujących na naturalnych, organicznych
oraz ekologicznych produktach o najwyższej jakości i skuteczności. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi szkolenia i pokazy
z zakresu kamuflażu pozabiegowego.
Oferta firmy skierowana jest m.in. do osób cierpiących na alergię, świadomych kobiet, zwracających uwagę na składy stosowanych kosmetyków, osób po zabiegach kosmetycznych i estetycznych czy osób, które chcą wybierać tylko najwyższej
jakości, skuteczne, sprawdzone i bezpieczne produkty.
Atutem firmy jest jej rodzinny charakter i duże zaangażowanie osób ją prowadzących, jak również elastyczność i szybkie
reagowanie na potrzeby rynku.

Z.U.P.H. - Jan Trybuch
Zakład prowadzony jest od 1997 r. Zajmuje się produkcją mebli na wymiar. Specjalizuje się w produkcji mebli kuchennych,
pokojowych, łazienkowych, biurowych wraz z ich montażem.
Firma zajmuje się sprzedażą mebli standardowych do zabudowy jak i tworzonych na wymiar. Wykonuje również projekty
i wizualizacje komputerowe pod indywidualne zamówienia. Realizując każde zamówienie korzysta z materiałów najwyższej
jakości oraz z nowoczesnych technologii, stawiając na innowacyjne rozwiązania.
Firma posiada zakład produkcji mebli w miejscowości Janczowa oraz dwa punkty ekspozycyjne w Nowym Sączu i w Katowicach.
Jej produkty charakteryzuje wysoka jakość, otrzymywana przy udziale innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w technologii produkcji meblarskiej oraz różnorodność uzyskiwana dzięki dostępności materiałów wykończeniowych utrzymanych
w licznych stylistykach i rozmaitej kolorystyce.
Firma w szczególności uwzględnia potrzeby i preferencje indywidualnego klienta od wstępnych konsultacji, poprzez wykonanie projektu (wraz z wyceną), jego realizację, transport, po wykonanie prac montażowych.

MARKA - Mariola Kardacz
Firma powstała w 2014 r., dzięki dofinansowaniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jej oferta skierowana jest
zarówno do osób indywidualnych jak i do firm. Obejmuje usługi z zakresu projektowania i produkcji odzieży specjalistycznej,
eventowej, sportowej, historycznej i firmowej pod indywidualne zamówienia klientów.
Dzięki dużemu doświadczeniu właścicielki, możliwe jest tworzenie oryginalnych i unikatowych produktów. Indywidualne
podejście do klienta i zapewnienie mu możliwości określenia najdrobniejszych detali, pozwala na osiągnięcie przewagi rynkowej nad konkurentami. Duża kreatywność, pomysłowość i wyczucie estetyczne właścicielki w połączeniu ze zdolnościami
plastycznymi pozwala na tworzenie wyrobów w pełni spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Nowoczesne maszyny, innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w procesie produkcji w zakresie technik nanoszenia
obrazów i grafik na materiał, barwienie materiałów metodą sublimacyjną, pozwalają na wytworzenie produktu wysokiej jakości,
który oprócz funkcjonalności jest odporny na działanie najtrudniejszych czynników zewnętrznych.

Medikor III Sp. z o.o. Szpital Położniczo-Ginekologiczny w Nowym Sączu
Medikor rozpoczął działalność w 2014 r. W szpitalu funkcjonują dwa oddziały: Położniczo-Ginekologiczny oraz Intensywnej
Terapii i Patologii Noworodka. Jednostka zapewnia bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę zarówno w zakresie porodów dzieci
oraz specjalistycznej terapii dla noworodków, w tym intensywnej terapii wcześniaków, jak również w leczeniu schorzeń
kobiecych.
Do tej pory przyszło tu na świat ponad 3500 dzieci. Profesjonalny i życzliwy zespół medyczny służy wsparciem i fachową
pomocą. Dostęp do usług jest bezpłatny, realizowany w ramach kontraktu z NFZ. Wysokie kwalifikacje personelu, najnowocześniejsze metody diagnostyczne i terapeutyczne zgodne z najwyższymi standardami medycznymi, w połączeniu z komfortowych warunkami stworzonymi w szpitalu dla pacjentów powodują, że jednostka cieszy się bardzo dobrą opinią wśród
mieszkańców Sądecczyzny.
Jednostka zajęła wysokie pozycje w audycie społecznym wszystkich szpitali i oddziałów położniczych w województwie
małopolskim. Szpital posiada certyfikat ISO i obecnie przygotowuje się do procesu akredytacji.

Agencja Reklamowa NA NIEBIE - Danuta Natkowska
Agencja Reklamowa powstała w 2014 r. Jest młodą i dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na terenie województwa małopolskiego a szczególnie na terenie Nowego Sącza oraz Krakowa. Jest w stanie dotrzeć do każdego klienta i sprostać
jego oczekiwaniom.
Wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki, gwarantujące najwyższą jakość świadczonych przez siebie usług reklamowych. Agencja stawia na innowacyjność, wszechstronność i stosowanie nieszablonowych rozwiązań w zakresie szeroko
pojętej reklamy.
Firma potrafi zaopatrzyć klienta nie tylko w długopisy, pieczątki czy wizytówki, lecz także w banery reklamowe, bilbordy
czy też indywidualnie zaprojektowane koszulki i kubki.
Kierując się zasadą, że dobra reklama jest gwarancją sukcesu, firma odpowiada na każde wyzwania, które do tego sukcesu
w rozreklamowanym świecie mają doprowadzić.

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Nekrolog - Ewelina Kruczek
Firma istnieje od 2015 r. Specjalizuje się w organizowaniu i obsłudze uroczystości pogrzebowych zarówno tradycyjnych jak
i kremacyjnych. Już cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Nowego Sącza i okolic.
Właścicielka duży nacisk kładzie na jakość świadczonych usług i zapewnienie odpowiedniej oprawy ceremonii pogrzebowej. Osobiście dba o każdy szczegół uroczystości, m.in. o estetykę ubioru obsługi pogrzebu czy oprawę muzyczną uroczystości.
Firma staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej rozpoznawana i doceniana przez mieszkańców Nowego Sącza i okolic.
Świadczą o tym liczne wyrazy uznania i podziękowania od rodzin, które zdecydowały się na powierzenie jej organizacji
ceremonii.
Na rozpowszechnianie informacji o firmie niebagatelny wpływ ma również działalność charytatywna, w którą angażuje
się właścicielka. Wspiera liczne fundacje pomagające dzieciom, m.in. Fundację Dzięki Tobie. Wspomaga również Dom
Pomocy Społecznej, Przedszkole Integracyjne oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Mszalnicy.
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Pracownia Florystyczna - Anna Brdej
Pracownia funkcjonuje na rynku od 2009 r. Powstała przy udziale jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych przez Sądecki Urząd Pracy.
Właścicielka pierwsze szlify zawodowe zdobywała w Stanach Zjednoczonych. Wrodzone zdolności manualne i precyzja
okazały się strzałem w dziesiątkę, stąd pomysł na poprowadzenie takiej działalności po powrocie do kraju.
Annę Brdej od zawsze fascynowało piękno kwiatów, różnorodność ich barw i kształtów. Posiada wysokie poczucie estetyki oraz niezwykły zmysł plastyczny. Cechą charakterystyczną prowadzonej przez nią pracowni jest zindywidualizowane podejście do potrzeb klientów. Zamawiając bukiet, wiązankę, biżuterię lub dodatki, klient może być pewny, że zostaną one zaprojektowane ze starannością i przede wszystkim zgodnie z jego wymaganiami. Pracownia jest dla właścicielki spełnieniem
marzeń, a to co robi, sprawia jej prawdziwą przyjemność: prowadzi catering kwiatowy, posiada własny sklep internetowy,
zajmuje się obsługą wesel i innych imprez okolicznościowych.
W 2012 r. w konkursie „Mój Sposób na Biznes” firma otrzymała III nagrodę.

Sanity Gabinet Psychologiczny - Joanna Jurczak
Firma powstała w 2015 r., przy udziale jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych przez
Sądecki Urząd Pracy w Nowy Sączu.
Właścicielka jest psychologiem, specjalistą terapii uzależnień i psychoterapeutą w procesie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii
Psychodynamicznej w Krakowie). Ukończyła psychologię ze specjalizacją kliniczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.
Specjalizuje się w pomaganiu osobom cierpiącym z powodu zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, zaburzeń osobowości,
oraz osób uzależnionych i ich rodzin (współuzależnienie, DDA, dzieci z rodzin alkoholowych). Pomaga również dzieciom
z zaburzeniami zachowania (trudności adaptacyjne, szkolne) i emocji (np. lęki nocne). Dodatkowo diagnozuje oraz wydaje
opinie w celach orzecznictwa (stopień niepełnosprawności, ZUS).
Właścicielka podnosi ciągle swoje kwalifikacje, superwizuje swoją pracę u certyfikowanych superwizorów. Współpracuje
ze specjalistami z zakresu terapii i psychoterapii uzależnień.

SolArM s.c. - Leszek i Łukasz Solewski
Firma w aktualnym kształcie istnieje od 2011 r. Jest firmą rodzinną, powstałą w wyniku połączenia działającej od 1986 r.
firmy Leszka Solewskiego z firmą założoną przez syna Łukasza w 2009 r. Od początku działalność ukierunkowana jest na produkcję i sprzedaż klipsów aluminiowych typu U, służących do zamykania osłonek na wyrobach wędliniarskich oraz dystrybucję maszyn masarskich i innego wyposażenia dla zakładów ogólnospożywczych.
Rozwój branży mięsnej zaowocował wprowadzeniem przez firmę nowych rodzajów klipsów, w tym produktu flagowego - klipsów na szpulach. Obecnie firma produkuje i dostarcza ponad 30 rodzajów klipsów na rynki Polski, Unii Europejskiej
jak również Stanów Zjednoczonych.
Firma skupia się na długofalowym rozwoju, stale rozszerza zakres działalności. Współpracuje z producentami maszyn
i dostawcami technologii dla przemysłu piwowarskiego, winiarskiego i owocowo-warzywnego.
Podstawą jej działalności jest profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego klienta oraz uczciwość, szybka reakcja
i profesjonalny serwis.

Fabryka Okien Drzwi, Fine, Dronavista.Pl - Tomasz Gałat
Firma powstała w 2002 r. w Brzesku. Duże zainteresowanie jej produktami sprawiło, że w roku 2010 rozszerzyła swoją
działalność, budując w Nowym Sączu halę produkcyjną.
Jest producentem stolarki aluminiowo-szklanej jak również okien PCV. Wykonuje także witryny sklepowe i ogrody zimowe. Ponadto zajmuje się sprzedażą drzwi przeciwpożarowych, bram garażowych i wielu innych produktów. Posiada kompletną linię produkcyjną drzwi i okien aluminiowych.
Firma aktywnie monitoruje zarówno rynek polski jak i zagraniczny, aby móc oferować klientom najnowocześniejsze rozwiązania. Nieustannie poszerza swą ofertę oraz dostosowuje ją do dynamicznie zmieniających się technologii.
Pracownicy na bieżąco uczestniczą w cyklicznych szkoleniach, które pozwalają zapoznać się z nowymi produktami i rozwiązaniami, dzięki czemu mogą w profesjonalny sposób dobrać klientowi produkt, którego zastosowanie jest najlepsze
w danej sytuacji.
Firma w aktywny sposób uczestniczy w imprezach charytatywnych i inicjatywach społecznych. Obecnie sponsoruje zakup strojów piłkarskich dla kadetów z sadeckiego klubu piłkarskiego.

Wikar - W. Żytkowicz, K. Witkowicz Sp.j.
Firma powstała w 2001 r. jako rodzinna firma związana z regionem. Za główny cel działalności przyjęła profesjonalną
i partnerską obsługę klientów w branży motoryzacyjnej. Jest pierwszym na terenie byłego województwa nowosądeckiego
lokalnym przedstawicielem i dystrybutorem samochodów oraz autoryzowanych usług serwisowych czołowego koncernu
motoryzacyjnego marki Ford. Stałe inwestycje w rozwój firmy przyczyniły się do powstania trzech nowoczesnych obiektów
w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Krakowie.
Firma zatrudnia ponad 80 osób posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i stale rozwijających swoje kompetencje. Dzięki cięgłem podnoszeniu jakości świadczonych usług, firma WIKAR posiada kilkunastotysięczną grupę stałych klientów, wielokrotnie otrzymała prestiżową nagrodę dilera roku „The Chairmans Award”.
Pod banderą firmy gra drużyna koszykarska Sądeckiego Towarzystwa Sportowego WIKAR, odnosząc liczne sukcesy. Drużyna pracownicza firmy bierze udział w rozgrywkach ligi zakładowej piłki nożnej, uczestniczy również w turniejach tenisa
ziemnego oraz godnie reprezentuje firmę na polskich wodach.

Zet Transport Spółka z o.o.
Rodzinna firma działa na rynku TSL od 1993 r. Jej główną działalnością jest transport międzynarodowy i zarządzanie procesem logistycznym.
Aktualnie firma posiada 130 ciągników i naczep najnowszych technologii przyjaznych środowisku, wyposażonych w najnowsze technologie zapewniające pełną kontrolę w zarządzaniu pojazdem.
W 2001 r. firma podpisała kontrakt z międzynarodowym koncernem SGL Carbon, co spowodowało poszerzenie działalności o świadczenie usług w zakresie załadunku towarów i materiałów oraz rozładunku kontenerów. Później współpraca z SGL
Carbon została rozszerzona o wykonywanie i dostawę opakowań drewnianych a także pakowanie wyrobów. W 2004 roku
została utworzona agencja celna – ZET Transport Agencja Celna z oddziałami w Nowym Sączu oraz w Raciborzu.
Stały i dynamiczny rozwój firmy doprowadził do utworzenia dwóch oddziałów zagranicznych na terenie Austrii oraz Słowacji.
Obecnie firma zatrudnia ponad 180 pracowników. We wrześniu prezes zarządu Zet Transport – Jan Załuski odebrał certyfikat potwierdzający nadanie tytułu Ambasadora marki Volvo Trucks w Polsce.
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REKLAMA

Kup automatyczną
bramę garażową UniTherm
i zyskaj potrójnie!
Superciepłą bramę

z panelem 60mm

Ultranowoczesny napęd 5 lat gwarancji

METRO

on-site dla Twojego
'+)"+.01

5lat
GWARANCJI
EXTENDED CARE

na automatyczne bramy
garażowe z napędem METRO

Promocja obowiązuje od 19.09.2016 r. do 30.11.2016 r.
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Rozwój firmy

Społeczne zaangażowanie wraca do przedsiębiorcy
- Sądecki Tydzień Przedsiębiorczości to
– Pańskim zdaniem – ważne i ciekawe
przedsięwzięcie?
- Jako swoisty przegląd stanu sądeckiej gospodarki, faktycznie wydaje się ciekawym pomysłem. To
rzadka okazja, by przypomnieć sobie o tym, co nazywane jest społeczną odpowiedzialnością biznesu
i oddziaływaniem przedsiębiorstw
na najbliższe otoczenie. Wiodące
firmy na całym świecie od dawna dostrzegają wymierne korzyści
płynące ze ścisłej korelacji ich społecznego zaangażowania, ze swoimi
celami strategicznymi. Nie inaczej
jest z nasz firmą. Jako jeden z największych pracodawców w regionie – zatrudniamy ok. 1500 osób od wielu lat kreujemy lokalny rynek
pracy. To jeden z elementów naszego zaangażowania w rozwój regionu i w zdrowo pojmowany lokalny patriotyzm gospodarczy. M.in.
w taki właśnie sposób rozumiemy rolę przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie. Przecież nie
działamy w próżni, tak więc nasze zaangażowanie w sprawy Nowego Sącza i regionu w naturalny
sposób wraca do nas. Tutaj mieszkają nasi pracownicy, tutaj kształcą się ich dzieci, tutaj spędzają czas
wolny i rozwijają swoje pasje. Im
wyższy standard życia i dnia codziennego wszystkich mieszkańców Sądecczyzny, tym lepsze warunki do rozwoju nie tylko naszej
firmy. To prosta zależność, którą
w wielu krajach już dawno zrozumiano, a u nas ta świadomość
jest również coraz wyższa. Dawno
skończyły się czasy kapitalistów –
bo mam lekkie opory nazwania ich
przedsiębiorcami – zorientowanych
na maksymalny zysk w minimalnym
czasie, bez oglądania się na społeczne
koszty takiej działalności. Taki model
biznesu miał krótkie nogi.
- Zrównoważony rozwój, czyli to,
co wielu określa: „lepiej jeść mniejszą łyżeczką, niż udławić się czerpiąc
chochlą”?
- Zdecydowanie tak. Dobrze to
widać po naszej firmie na przestrzeni minionych 27 lat. Bez
specjalnej analizy socjologicznej

FOT. ARCHIWUM FIRMY WIŚNIOWSKI

Rozmowa z ANDRZEJEM
WIŚNIOWSKIM,
właścicielem firmy
Wiśniowski

można zauważyć, że nasze przedsiębiorstwo nastawione jest na
nieustanny rozwój, czyli również
na rozwój swoich pracowników,
a co za tym idzie także ich rodzin
i lokalnego środowiska. Obrazowo określiłbym to tak: każdy rok,
to kolejny krok w rozwoju przedsiębiorstwa. Stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele, coraz wyżej
zawieszamy poprzeczkę, a kiedy
nam się to udaje – a udaje się regularnie – nasz sukces oddziałuje na otoczenie. Dlaczego mówię
o rzeczach, które komuś mogą się
wydać oczywiste? Tylko dla przypomnienia, dla uświadomienia, że
przez tych 27 lat wiele firm – choć
wszyscy mieliśmy kiedyś równy start – całkowicie zniknęło,
zmniejszyło skalę działania, musiało się przebranżowić. Dlaczego?
Bo postawiły sobie złe cele strategiczne. Może uznały, że w biznesie można chodzić na skróty, nie
zauważając, że działają przecież
w konkretnym miejscu i wśród
konkretnych ludzi.

Jako jeden z największych pracodawców
w regionie – zatrudniamy ok. 1500 osób
- od wielu lat kreujemy lokalny rynek
pracy. To jeden z elementów naszego
zaangażowania w rozwój regionu
i w zdrowo pojmowany lokalny
patriotyzm gospodarczy

- Końcówka roku to nie tylko dla przedsiębiorców czas skłaniający do refleksji i
planowania najbliższej przyszłości.
- Zgoda, choć w naszej firmie
nie od dzisiaj stawiamy sobie dalekosiężne cele strategiczne. Planowanie z roku na rok, porównałbym – przekładając to na przykład
na budżet domowy – do życia z dnia
na dzień. Skoro dzisiaj jest dobrze
i wystarcza mi na podstawowe potrzeby, to znaczy, że jutro też jakoś będzie. To byłby niewybaczalny
błąd. Oczywiście, że z kończącego się 2016 r. płyną dla nas pewne
wnioski i gdybym miał je najkrócej zdefiniować, to powiedziałbym
tak: mijający rok utwierdza mnie w
przekonaniu, że dalszy rozwój jest
możliwy, a nawet konieczny. Mamy
doskonałe warunki do dalszego rozwoju. Firma dysponuje gruntami,
na których możemy budować kolejne hale produkcyjne, możemy
doskonalić nasz park maszynowy,
optymalizować proces produkcyjny, bo przecież w rozwijającym się
przedsiębiorstwie zawsze jest coś do
poprawy i udoskonalenia. Jak często mawia Adam Nawałka, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski,
z którą jesteśmy od kilku lat związani – ciągle mamy ukryte rezerwy! Z dalszym rozwojem w naturalny sposób łączy się zwiększenie
zatrudnienia, a to z kolei wiąże się z
dalszym pozytywnym oddziaływaniem i rozwojem regionu. Dla nas
od lat jest to oczywista zależność.
- Wyłącznie optymizm? Przedsiębiorców
od niepamiętnych czasów frustrują rozwiązania prawne dla biznesu. Pana nie?

Stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele,
coraz wyżej zawieszamy poprzeczkę,
a kiedy nam się to udaje – a udaje się
regularnie – nasz sukces oddziałuje
na otoczenie
- Frustracja jest dla mnie obcym stanem emocjonalnym. Frustrując się nie można rozwijać firmy, więc zdecydowanie bardziej
wolę być realistą, bo to oznacza,
że nawet w niesprzyjających warunkach mocno stoi się na nogach. Oczywiście zawsze warto
pamiętać o tworzeniu i doskonaleniu warunków przyjaznych dla
biznesu. Nie napawa jednak optymizmem fakt, że ciągle mamy do
czynienia z sytuacją zwiększania
ilości przepisów prawnych. Prawo
wciąż nie jest korzystne. Tyle się
mówi o wspieraniu przedsiębiorczości, o współpracy, o wspólnym
interesie wszystkich grup społecznych, co - niestety - nie zawsze
dobrze funkcjonuje w rzeczywistości. Przez szereg lat swej działalności nasza firma nie korzystała z żadnych ulg preferencyjnych,
zwolnień podatkowych czy dotacji, wpłacając jednocześni do budżetu milionowe podatki z co najmniej kilku tytułów. Z kolei przy
wchodzeniu na rynki zagraniczne
napotyka na szereg uwarunkowań
utrudniających zdrową konkurencję, która niejednokrotnie jest
wspierana przez ustawodawstwo
danych krajów np. specjalne strefy

ekonomiczne, przepisy dotyczące certyfikacji, polityki wprowadzania towarów, opakowań i wiele
innych. Chcąc zdobywać rynki zagraniczne, musimy się umieć poruszać w często niesprzyjających
dla nas uwarunkowaniach. Ale na
tym również polega przedsiębiorczość, aby potrafić sobie radzić
w różnych sytuacjach. Bo co innego możemy zrobić – usiąść i narzekać, że jest trudno? Stąd już tylko
krok do wspomnianej frustracji,
a to – jak powiedziałem – jest mi
obcy stan emocji.
- Lokalne uwarunkowania dla biznesu?
- Nie będę oryginalny: dostępność transportowa! Obecna mocno
ogranicza rolę Nowego Sącza i całego subregionu w dostępie do dużych
centrów przedsiębiorczości. Rozwinięcie węzła transportowego, czyli w praktyce wybudowanie drogi
szybkiego ruchu, tzw. Sądeczanki, mogłoby mieć istotne znaczenie
w podniesieniu konkurencyjności
regionu, zwiększając jednocześnie
dostępność rynku pracy i usług oraz
osiągnięcia jego bardziej korzystnej
struktury.

ROZMAWIAŁ:
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Trudny temat

Sukcesja może być największym wyzwaniem biznesowym
procesu. Najdłużej trwa przekazanie potomkom. To proces,
do którego trzeba się przygotowywać przez lata, żeby mieć
pewność, że firma będzie dobrze prowadzona. Żeby uniknąć
sytuacji, gdy cały majątek źle zarządzająca osoba może szybko
stracić. Inna rzecz, że nawet jeśli dzielimy firmę na mniejsze
spółki między kilku potomków, to jest to wyzwanie prawno-podatkowe, o tym również trzeba pamiętać. Kolejny element
ma charakter rodzinno-psychologiczny, bo dziedziczenie
jednak jest tematem tabu, nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach, sukcesji. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na
korzystanie z zewnętrznych mediatorów i ekspertów, którzy
pomagają przeprowadzić ten proces, stworzą przestrzeń do
rozmowy i poprowadzą ją w kierunku budowania więzi rodzinnych a nie ich psucia. Podpowiadają najlepsze rozwiązania formalne i chronią przed popadnięciem w pułapki. Żeby
przeprowadzić sukcesję potrzeba co najmniej kilku lat. W wielu przypadkach intensywny proces sukcesji to pięć lat. Tym
bardziej, że w Polsce nie ma dobrych instrumentów i rozwiązań prawnych, które pozwalałyby np. na utworzenie formalnych podmiotów pozwalających na zarządzanie majątkiem
rodzinnym i zabezpieczających finansowo członków rodziny.

Rozmowa z ROBERTEM SROKĄ,
pochodzącym z Nowego Sącza
ekspertem CSR
- Dawniej tematem tabu w rozmowach z rodzicami był seks, teraz
jest nim podobno dziedziczenie?
- Większość polskich rodzinnych firm powstała na początku lat 90., teraz następuje zmiana pokoleniowa. Firmy stają
przed wyzwaniem, kto nimi będzie zarządzać. To duże wyzwanie, bo rodzice, założyciele, właściciele tych firm, którzy byli siłą napędową, szukają dobrych rozwiązań. Równocześnie ich dzieci, młode pokolenia, nie zawsze okazują się
naturalnym sukcesorem, i to z wielu względów. Między innymi z powodu pewnych zaniedbań, braku przygotowania
dzieci do przejęcia firmy. Bywa też, że młode pokolenie ma
inne pomysły na siebie. Dziedziczenie rzeczywiście jest tematem tabu, zwłaszcza, że pieniądze potrafią mocno podzielić,
a w przypadku firm rodzinnych, zwykle jest tak, że osób, które chciałyby dziedziczyć majątek, a niekoniecznie rozwijać firmę, jest więcej. A to może prowadzić do konfliktów. Widzę jak
firmy czasem upadają, bo zabrakło jasnej decyzji - co dalej,
zwłaszcza, gdy dzieci nie garną się do prowadzenia biznesu.

- Jest ryzyko, że nagle sądeckie firmy z wieloletnią tradycją przestaną istnieć?
- Jest to spore ryzyko i dla właścicieli firm i dla pracowników. Znam np. firmę, gdzie właściciel w podeszłym wieku ma
całą władzę w swoim ręku, jest jedyną osobą, która może podpisywać umowy czy kontrakty handlowe. W przypadku jego
nagłej choroby, nikt nie byłby w stanie z prawno-formalnego punktu widzenia go zastąpić, a jest on właścicielem firmy,
która zatrudnia ponad 300 osób. Na miejscu pracownika, mocno bym się przyglądał temu, co się dzieje i jakie są plany odnośnie dalszych losów firmy. Nieprzygotowana albo źle przeprowadzona sukcesja może skutkować tym, że firma może popaść
w kłopoty finansowe. Zwłaszcza że, co widać po sądeckich firmach, ich sukces zależy przede wszystkim od ich założycieli.
To oni ze swoją charyzmą są motorem napędowym firm. Brak
wdrożenia odpowiedniego modelu przekazania swoich przedsiębiorstw może skończyć się sporymi problemami.

- Podobno prawie 80 proc. firm w Polsce nie ma jeszcze planu dziedziczenia i przekazania następcom. Jak to wygląda na Sądecczyźnie?
- Nie sądzę, żeby ten odsetek znacząco różnił się od średniej krajowej. Nie mamy w Polsce tradycji przekazywania firm
rodzinnych, a wypracowane modele nie zawsze się sprawdzają. Obecni właściciele zarówno nie są mentalnie przygotowani do opuszczenia firmy, jak też nie zawsze mają dobry
pomysł, jak to zrobić.

- Ten ostatni scenariusz może grozić sądeckim firmom?
- Jest to scenariusz bardzo realny. Myśląc o sukcesji, właściciele spotykają się z różnymi rodzajami wyzwań. Pierwsze to wyzwanie biznesowo-prawne. Od tego, jaki model biznesowy przyjmiemy, czy oddanie w nadzór właścicielski czy
powierzenie potomkom czy sprzedaż, zależy długość trwania
REKLAMA
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- Założyciele tych największych sądeckich firm wkrótce będą w wieku emerytalnym. Co z ich firmami?
- Każdy z właścicieli musi indywidualnie odpowiedzieć
sobie na pytanie, jaki model będzie najlepszy. Są trzy główne
modele, które się spotyka. Po pierwsze przekazuje się firmę
potomkowi, który jest najbardziej przygotowany i ma najlepsze predyspozycje do przejęcia biznesu. Takie modele na Sądecczyźnie też są praktykowane. Jest to model dla właścicieli
firm pewnie najbardziej pożądany, spełniający ich oczekiwania, ale nie zawsze taka możliwość jest. Drugi model to oddanie firmy w zarząd menadżerski, czyli oddanie w profesjonalne zarządzanie i ustanowienie potomków czy to w radzie
nadzorczej czy w innej formie bycia wokół firmy, ale bez zarządzania bezpośredniego. Takie modele również się w Polsce spotyka. Trzeci, który jest najtrudniejszy dla osób, które
zbudowały firmę, to niestety jej sprzedaż.

- Puentując, sukcesja jest kluczowym warunkiem przetrwania rodzinnego biznesu?
- Z prywatnego punku widzenia założyciela firmy sukcesja jest preferowanym modelem. Jednak nie zawsze przekazywanie biznesu swoim dzieciom jest rozwiązaniem najlepszym. Tutaj trzeba liczyć na mądrość tych właścicieli i ich
trzeźwe myślenie. O ile jednak właściciele firm są bardzo racjonalni w podejmowaniu decyzji biznesowych, to nie zawsze
w temacie sukcesji również te racjonalne decyzje podejmują. Czasem wychodzą z założenia, że „jakoś to będzie”. Niestety, jeśli chodzi o przekazywanie firmy czy zadbanie o jej
funkcjonowanie w przyszłości, nie można powiedzieć „jakoś
to będzie”. Trzeba do tego zagadnienia zabrać się jak do dużego projektu biznesowego. A może się okazać, że to będzie
jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć biznesowych w życiu właścicieli firm.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

14

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 23 listopada 2016

Wydarzenie dekady

Rewolucja w podróżowaniu pociągiem
Wiedniu, dzisiaj mamy historyczną szansę podjąć taką decyzję my sami – Polacy.

Rozmowa ze ZBIGNIEWEM
KONIECZKIEM, prezesem
Zarządu Newag S.A.
- W poniedziałek 28 listopada na sądeckim
dworcu kolejowym odbędzie się wyjątkowa uroczystość. Od wjazdu pierwszego pociągu do Nowego Sącza 18 sierpnia 1876 r. miejsce to nie
rozpalało tak wyobraźni, nie tylko miłośników
kolei. Za kilka dni nastąpi przekazanie nowoczesnych, wyprodukowanych w Nowym Sączu pociągów Impuls dla województwa małopolskiego.
- Osobiście nie pamiętam wjazdu pierwszego pociągu do Nowego Sącza, mam jednak nadzieję, że 28 listopada będzie nie
mniej ekscytująco. Ale o tym opowiem za
chwilę. W pierwszej kolejności podkreślić chcę tu jeszcze inną rzecz: na sądeckim dworcu zobaczyć będzie można – a
nawet do nich wsiąść - pierwsze wyprodukowane w Polsce pociągi spełniające rygorystyczne normy TSI. Co to znaczy? To
znaczy, że nasze pociągi, jako pierwsze w
kraju posiadają pięć najważniejszych certyfikatów bezpieczeństwa. Mówiąc najprościej – poprzez moduł GPS istnieje komunikacja urządzeń na pokładzie pojazdu
z urządzeniami znajdującymi się przy linii
kolejowej. Dzięki temu pojazd staje się w
pewnym sensie samoobsługowy, bowiem
rolą maszynisty w takim pociągu jest głównie nadzorowanie tych urządzeń. Wyższy
poziom zaawansowania istnieje już tylko
w pojazdach metra, które są całkowicie
bezobsługowe. Takie rozwiązanie jest innowacyjne w polskich warunkach, a urządzenia te można przetestować na jedynym
w kraju odcinku specjalnym na kolejowej
trasie E30. Jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy certyfikaty TSI, na bazie najnowszych
norm z 2014 r. i poczytujemy to sobie za
ogromny sukces. I druga sprawa - w mojej
ocenie bardzo ważna – kiedy w przyszłym
roku na odcinku Tarnów–Kraków pociągi
będą mogły jeździć 160 km/h (w tej chwili jest to 130 km/h) i po pół minuty będą
się zatrzymywały po drodze na takich stacjach jak Grybów, Stróże, Bochnia, Brzesko – istnieje realna szansa, że z Nowego
Sącza do Krakowa dojedziemy pociągiem
w dwie godziny.
- Pan wie, że wielu podróżnych znających dotychczasowe realia PKP uśmiechnie się teraz z
mocnym powątpiewaniem?
- Wiem, że wielu nie uwierzy, zanim nie
pojedzie, ale proszę mi zaufać, że wiem, co
mówię. Właśnie 28 listopada, kiedy będziemy przekazywać pierwszych sześć pojazdów dla województwa małopolskiego,
jeden z nich zaraz po uroczystościach spróbuje wykazać wyższość pociągu nad innymi środkami lokomocji. W tym samym czasie do Krakowa wyjedzie nasz nowy pociąg
(zatrzymując się na wymienionych przystankach), spod dworca wystartuje kierowca rajdowy – poruszając się oczywiście
zgodnie z przepisami – oraz autobus kursowy. Każdy z tych pojazdów będzie posiadał
urządzenie GPS, które będzie nam dostarczało informacje, jaką trasą jedzie i czy nie
łamie po drodze przepisów. A wszystko to
będzie transmitowane on-line na wielkim
telebimie zainstalowanym na sądeckim
dworcu. Będziemy śledzić ich zmagania
w czasie rzeczywistym i dowiemy się, kto
pierwszy dotrze do krakowskiego dworca.

- Kilka lat temu podczas dyskusji o budowie
szybkiej linii kolejowej do Podłęża padł taki pomysł, by drogę techniczną – która i tak musi
powstać przy budowanej trasie kolejowej – wykorzystać i zbudować tam drogę szybkiego ruchu do Krakowa.
- Nie jestem specjalistą od infrastruktury, ale z pewnością są fachowcy, którzy
mogą policzyć czy to się opłaci? Przy takich zadaniach warto odłożyć na bok politykę, popatrzeć na to czysto biznesowo i
pod kątem ewentualnych korzyści.
- Pociągi, które Newag 28 listopada przekaże w
użytkowanie dla województwa małopolskiego,
to ekonomicznie ważny element jubileuszowego roku 140-lecia?
- Powiedziałbym, że było to zlecenie
priorytetowe i kluczowe, a pamiętać trzeba, że nie był to łatwy kontrakt. Przypomnę, że początkowo zamawiający, czyli
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wybrał ofertę naszej konkurencji. Myśmy się skutecznie odwołali do
Krajowej Izby Odwoławczej, ale nasz konkurent zaskarżył decyzję KIO do sądu. Sąd
jednak utrzymał ją w mocy. Procedura się
przeciągała, ale 30 marca Urząd Marszałkowski podpisał z Newagiem umowę na
wykonanie tych pojazdów. Osiem miesięcy później przekazujemy zamawiającemu
pierwsze pociągi gotowe do eksploatacji,
zgodne z normami TSI.

- Rozumiem, że Pana najbardziej interesuje czas
przejazdu pociągu?
- Oczywiście. Zakładamy, że w obecnych warunkach na trasie pociąg zmieści
się w dwóch godzinach. Przypominam: na
odcinku Tarnów – Kraków pociąg będzie
się mógł rozpędzić do 130 km/h, a z Nowego Sącza do Tarnowa pojedzie z maksymalną prędkością 80 km/h.

wyruszą na trasę. W pierwszej kolejności z
całą pewnością skorzystają na tym mieszkańcy Tarnowa, którzy w centrum Krakowa znajdą się w 40 minut. Na dodatek
bilet miesięczny będzie kosztował mniej
niż 200 zł, więc przy wprowadzeniu płatnej autostrady pomiędzy tymi miastami,
kolej będzie bezkonkurencyjna na wspomnianym odcinku.

- Te dwie godziny do Krakowa, mają być dla podróżnych koronnym argumentem, żeby zamiast
samochodu i autobusu wybierali pociąg?
- Sam dam dobry przykład. Jeśli kursy z
Nowego Sącza będą dobrze skomunikowane w Krakowie z Intercity do Warszawy,
to uroczyście oświadczam, że już nie wybiorę się w trasę samochodem. Auto zostawię pod sądeckim dworcem i będę miał
dwie godziny dla siebie, kiedy nie muszę
się koncentrować na drodze. Wolę w tym
czasie coś przeczytać, przygotować się do
czekających mnie spotkań, albo po prostu wypoczywać i wypić kawę. Sprawdzałem to ostatnio kilka razy i do Prokocimia – owszem – w ok. 1,5 godziny da
się dotrzeć jadąc mniej więcej zgodnie z
przepisami, ale już do centrum Krakowa szybciej od pociągu nie dojedziemy.
I to jest ta mała rewolucja, której chcemy dokonać, przede wszystkim w świadomości podróżnych. Od 11 grudnia nasze pociągi w barwach Kolei Małopolskich

- Jeśli stanie się tak, jak Pan mówi, to okaże się,
że linia z Nowego Sącza do Podłęża przez Piekiełko będzie niepotrzebna?
- Tak bym sprawy nie stawiał. Wręcz
przeciwnie, będę apelował do wszystkich
decydentów, do każdego, kto może lobbować za budową tej linii, do podjęcia wszelkich możliwych wysiłków, aby ona powstała, bo wówczas czekałaby nas kolejna
rewolucja kolejowa i Kraków byłby osiągalny pociągiem z Nowego Sącza w godzinę. Nie boję się powiedzieć, że gdyby do
tego doszło, Nowy Sącza znalazłby się na
mapie Polski w zupełnie innym miejscu.
To sytuacja trochę podobna do tej sprzed
140 lat, kiedy linia kolejowa mogła ominąć Nowy Sącz, ale na szczęście nie ominęła, dzięki czemu stał się zupełnie innym
miastem. Teraz stoimy przed realną szansą,
by na 150-lecie Cesarsko-Królewskich Kolei w Nowym Sączu pchnąć miasto na nowe
tory rozwoju. I jest to absolutnie możliwe. Przed 140 laty taką decyzję podjęto w

- Szybkie pociągi budowane w ekspresowym
tempie?
- Przede wszystkim był to wielki wysiłek ludzi Newagu. Konstrukcja, technologia, planowanie, logistyka, przygotowanie
produkcji i wreszcie sama produkcja. Temu
procesowi mieli okazję przyglądać się Włosi – równolegle przygotowujemy zlecenie
do Włoch – i byli pod wielkim wrażeniem.
Powiedzieli wówczas, że teraz wiedzą, dlaczego ich sztandarowa firma w tej branży padła, bowiem takiego zaangażowania,
mobilizacji i organizacji produkcji w tak
krótkim czasie jak w Newagu, jeszcze nie
widzieli. Przy okazji powiem, że podczas
naszej uroczystości 28 listopada na peronie pierwszym będzie stał również pociąg,
który tego dnia w godzinach popołudniowych wyjedzie z Nowego Sącza do Florencji. Sądeczanie będą mieli okazję zobaczyć
go na naszym dworcu.
- Newag kończy rok 140-lecia w dobrych
nastrojach?
- Rok 2016 będzie rokiem gorszym niż
poprzednie, a to głównie dlatego, że tych
zamówień na rynku było znacznie mniej.
Robimy jednak wszystko, by roku 2016 nie
zamknąć stratą. Mam nadzieję, że tak się
stanie, chociaż zamówień było o połowę
mniej niż w latach poprzednich. Po prostu nie ogłaszano przetargów – w styczniu
wygraliśmy przetarg na pojazdy dla Opola,
w marcu dla Małopolski, plus ubiegłoroczne zlecenie na pociągi do Bari. Wygraliśmy również przetarg na pojazdy dla województwa zachodniopomorskiego, ale to
zlecenie będzie realizowane w przyszłym
roku. Rok 2017? Patrzę w przyszłość z dużym optymizmem.

ROZMAWIAŁ WOJCIECH MOLENDOWICZ

15

23 listopada 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Kobieta, która buduje pociągi

FOT. PIOTR DROŹDZIK

Ten projekt wyzwalał dodatkową ambicję

Patrycja Kurczab, kierownik projektu „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich”:
Gdybym miała wybrać najważniejszą rzecz
w tym projekcie, to chyba wskazałabym na
fakt, że tych trzynaście Impulsów dla Małopolski, to pojazdy od początku do końca wyprodukowane w fabryce w Nowym Sączu.
Poczynając od kreatywnej myśli konstrukcyjno-technicznej, planowania, zakupów przez
proces produkcyjny, budowa konstrukcji stalowej członów, malowanie, montaż, uruchomienia i testy, po produkt finalny czyli gotowy
do jazdy pociąg, odebrany przez naszą kontrolę jakości - wszystko powstało w Nowym Sączu. Dlaczego wydaje mi się to takie ważne?
Bo właśnie te pociągu będą jeździły po małopolskich torach, m.in. z Krakowa przez Nowy
Sącz do Krynicy i to jest szczególny powód do
satysfakcji dla nas. Mówiąc językiem sportowym będziemy występować przed własną
publicznością, a to przecież zawsze dodatkowy zastrzyk adrenaliny. Poza tym marszałek
Małopolski zaufał nam, powierzył wybudowanie tych pociągów i nie chcieliśmy tego zaufania zawieść. Jednocześnie chcieliśmy wysłać
mocny sygnał – w Małopolsce jest taka fabryka pociągów jak Newag – silna i stabilna firma!
Chcemy, żeby było nas widać, a do pociągów
robionych na własne podwórko podchodzi się

bardziej emocjonalnie. Poza tym wielu ludzi,
którzy je w Newagu wyprodukowali, będzie
dojeżdżać tymi pociągami codziennie do pracy, albo pojadą nimi na narty do Krynicy. Słowem, te pociągi to nasza najlepsza wizytówka
w Nowym Sączu i całym regionie.
Generalnie pojazdy z rodziny Impulsów
produkowanych przez Newag – obojętnie w
jakiej części Polski wożą pasażerów – są pod
względem rozwiązań konstrukcyjno-technicznych bardzo podobne do siebie. Zazwyczaj
różnią się aranżacją wnętrza, rozmieszczeniem
foteli i detalami typu dodatkowe automaty biletowe. Tutaj ostatnie słowo należy do klienta,
choć oczywiście na wstępnym etapie projektowania sugerujemy klientowi rozwiązania,
które wydają nam się najlepsze i dużo o tym
rozmawiamy.
Jak się buduje takie pociągi, jak te, które zostaną przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu 28 listopada? To proste i złożone
jednocześnie. Proste, bo nasza firma posiada wypracowane standardy i procedury produkcyjne, a skomplikowane, bo budujemy pojazdy, które mają przez wiele lat bezpiecznie
i bezawaryjnie przewieźć pewnie miliony osób.
Proces produkcyjny zaczyna się w głowach,
a potem w komputerach konstruktorów, potem następuje zamawianie niezbędnych materiałów i kontrola, aby dotarły do nas na czas.
Generalnie słowo „czas” było kluczowe w

tym projekcie, bo umowa została podpisana
w marcu, a pierwszych sześć pociągów zostanie przekazanych klientowi 28 listopada. Na
wszystko było mało czasu. Kiedyś prowadziłam kontrakt, gdzie na realizację pierwszych
pojazdów mieliśmy ponad rok, więc zawsze to
większy komfort pracy i mniejsza presja czasu. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy mówiąc, że
nie pracowaliśmy nad tymi pociągami od godz.
7 do 15. Często było to 12-14 godzin dziennie,
często w soboty, albo spędzając w domu czas
przed komputerem. To był bardzo ambitny
projekt, który wyzwalał w nas dodatkową motywację. A dziewczyny są w tej firmie bardzo
ambitne, szczególnie w miejscu, gdzie pracuje większość mężczyzn, one też chcą pokazać,
że potrafią. I potrafią, zresztą na każdym kroku to pokazują i za to im bardzo dziękuję – to
są super babki!
Czy 28 listopada, kiedy będę stała na peronie sądeckiego dworca i żegnała moje pociągi, to uronię jakąś łzę? Zawsze się wzruszam
przy takich okazjach. Kilka lat temu na dworcu
w Krynicy przekazywaliśmy pojazdy dla Południowej Grupy Zakupowej, czyli dla czterech województw – i zakręciła mi się w oku
łza. Wtedy na peronie w Krynicy, te pociągi
odbierało czterech marszałków. To był ciężki kontrakt, a mimo wszystko z ich ust padło
dużo ciepłych słów pod naszym adresem. I to
było bardzo miłe i ważne!

Ale pociągi zawsze budują zespoły ludzi.
Warto przy tej okazji wymienić niektórych
z nich. Przy projekcie „Małopolska” na szczególne słowa uznania zasłużyło wielu, bo to ludzie tworzą to miejsce i produkt, którym warto się chwalić. To oni mają swój miały wielki
wkład w powodzenie tego projektu. Wszystkich nie sposób tu wymienić, ale na pewno
będzie jeszcze okazja, by każdemu podziękować, za włożony wysiłek, dyscyplinę i poświęcenie w tej pracy.
Na pewno 28 listopada zaproszę na sądecki
dworzec moją rodzinę i znajomych. Oni wiedzą – od strony teoretycznej – sporo o tych
pociągach, ale teraz będą mogli je wreszcie
zobaczyć, wsiąść do nich, przekonać się jakie są nowoczesne, a niebawem również nimi
pojechać.
Projekt „Małopolska” nie kończy się dla
nas 28 listopada, bowiem do 15 lutego musimy przekazać dla województwa kolejnych
siedem pojazdów Impuls. One są już oczywiście na zaawansowanym etapie produkcji,
ale dzisiaj w pierwszej kolejności myślimy
o tych pierwszych sześciu, które nas niebawem opuszczą. Po przekazaniu pojazdów
jesteśmy również zaangażowani i aktywni
w województwie małopolskim – odpowiadamy za usługi serwisowo-utrzymaniowe
przez pięć lat.
NOT. (WICZ).

Zarząd i Pracownicy Newag S.A.
serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców Nowego Sącza na uroczyste przekazanie najnowocześniejszych pociągów Impuls
dla województwa małopolskiego.
28 listopada 2016 r. o godz. 11 dworzec PKP
w Nowym Sącz ul. Kolejowa 15.
To największe wydarzenie kolejowe od 18 sierpnia 1876 r., czyli od dnia wjazdu pierwszego pociągu do Nowego Sącza.
Wyjątkową atrakcją będzie możliwość śledzenia na telebimie transmisji on-line przejazdu do Krakowa pociągu Impuls,
kierowcy rajdowego oraz autobusu kursowego.
Dla każdego przybyłego przewidziany jest drobny upominek.
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Nowoczesne rozwiązania nie ograniczają się wyłącznie
do przestrzeni pasażerskiej. Konstruktorzy i projektanci
Newag S.A. zatroszczyli się także o nowoczesne
i ergonomiczne miejsce pracy maszynistów. Do dyspozycji mają oni dwustanowiskowy pulpit dla maszynisty
i pomocnika. Wygodna kabina jest klimatyzowana, wyposażona w komfortowe fotele i regulowane podnóżki.

Niska podłoga pojazdu umożliwia bardzo łatwe wsiadanie i wysiadanie nawet osobom o ograniczonej możliwości poruszania
się. Zainstalowano w nim m.in.
wysuwane schody, windy, szerokie przejazdy oraz miejsce do
przewozu wózków. Także toalety
spełniają wymogi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Automatyczny system klimatyzacji i ogrzewania zapewni
komfort w każdych warunkach pogodowych. Podróż Impulsem to także bezpieczeństwo i spokój – pojazdy wyposażone są
w pełny monitoring wnętrza.
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Nowoczesne oświetlenie w technologii LED

45 WE waży ponad 200 ton, napędzany jest przez cztery silniki trakcyjne
o łącznej mocy 2000 kW!

W poniedziałek 28 listopada sześć nowoczesnych Impulsów wyprodukowanych w Nowym Sączu wzbogaci flotę Kolei Małopolskich.
Wartość zamówionego taboru to prawie 300 mln zł. Teraz firma
Newag dostarczy sześć Impulsów: 4 składy 5-członowe oraz dwa
4-członowe. Nowymi pojazdami będzie można podróżować już
od grudnia 2016 m.in. na trasie Kraków-Krynica! Pięcioczłonowy
Impuls 45WE to najnowszy pojazd tego typu wyprodukowany
w NEWAG S.A., który jest zgodny z TSI, restrykcyjnymi europejskimi
normami. W sierpniu 2015r. Impuls 45WE wyprodukowany na zlecenie Kolei Mazowieckich pobił polski rekord prędkości (226 km/h)
na torze testowym i jest jak dotąd najszybszym pojazdem pasażerskim w kraju. Impuls 31WE to czteroczłonowy pojazd, który mieści 458 pasażerów w tym 202 na miejscach siedzących. Całkowita
długość pojazdu ze sprzęgami wynosi 74 400 mm, a przedziału
pasażerskiego 59 600 mm.

Nowoczesny, jednoprzestrzenny charakter pojazdu
umożliwia łatwość przemieszczania się, a odporne na zniszczenie wygodne
fotele zapewniają wypoczynek nawet w czasie dłuższych
podróży. 45 WE mieści ponad
500 pasażerów w tym 218 na
miejscach siedzących.

Z myślą o podróżujących mamach, każda toaleta została
wyposażona w przewijak dla
maluszków.
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REKLAMA

VIP 15 Mega
Spółka TELBESKID jest prężnię rozwijającym się lokalnym operatorem
telekomunikacyjnym świadczącym szeroką gamę nowoczesnych usług
telekomunikacyjnych.
Obecnie świadczymy usługi realizowane w oparciu o najnowsze rozwiązania
telekomunikacyjne i teleinformatyczne, takie jak bezprzewodowy dostęp LTE,
WiMAX, DSL, sieci światłowodowe czy dedykowane radiolinie.

Wieloletnie doświadczenie na wymagającym rynku telekomunikacyjnym
poparte realizacją usług dla największych Firm z regionu, Instytucji oraz
Klientów indywidualnych, jest gwarancją jakości świadczonych usług.
Profesjonalna obsługa Klientów i umiejętność zrozumienia potrzeb,
gwarantują pewność i stabilność decydującą o wzrastającym udziale
TELBESKID na lokalnym rynku telekomunikacyjnym.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług szybkiego dostępu do
internetu VIP 15 Mega.

LTE

TELBESKID Sp. z o.o.
ul.Nowy Świat 2
33-300 Nowy Sącz

wypowiedź:
Leszek Gruca - Kierownik Działu Sprzedaży

tel. 18 547 07 07
www.telbeskid.pl
sekretariat@telbeskid.com.pl
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Warto wziąć udział

Kochaj mnie i dotykaj na żywo

Tomasza Żółtko zagości w najbliższą niedzielę 27 listopada o godz. 19. w Kawiarni Prowincjonalnej w Nowym Sączu.
Tomasz Żółtko to jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej. Wiele z jego piosenek zmusza do refleksji, głębszego spojrzenia na siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Niektóre piosenki jak „Bóg kocha chorych na AIDS” wywołały fale oburzenia i protestów. Autor jednak nie stroni od autoironii
i dowcipu. Z tekstami doskonale współgra aranżacja muzyczna.
W swoim dorobku zgromadził dotychczas piętnaście pozycji (tomiki poezji, kasety
i płyty CD), z których największy rozgłos przyniósł mu album „Klatka skandalu”. Pochodząca z tego albumu piosenka „Kochaj mnie i dotykaj” przez blisko 30 tygodni gościła w gorącej dziesiątce Muzycznej Jedynki stając się ogólnopolskim przebojem emitowanym na antenie większości polskich stacji radiowych.
REKLAMA
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Zadanie wykonane na ponad 100 procent!
Sukcesem zakończyła się realizacja największego przedsięwzięcia wodno-ściekowego w Małopolsce. Spółka Sądeckie Wodociągi
przyłączyła do sieci kanalizacyjnej o ponad 2,5 tysiąca więcej osób niż zakładał projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu
gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Lepszy od zakładanego wynik
udało się uzyskać także w przypadku sieci wodociągowej.

Inwestycja w liczbach:
184 km kanalizacji
72 km wodociągu
55 km nowej nawierzchni asfaltowej
Z inwestycji korzystają już mieszkańcy Nowego Sącza oraz gmin: Nawojowa,
Stary Sącz i Kamionka Wielka.
– Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Sądecczyzna dokonała skoku cywilizacyjnego. Bez tego wsparcia inwestycja musiałaby zostać rozłożona na około osiemdziesiąt lat – zaznacza prezes.

Nagradzani za największe przedsięwzięcie wodno-ściekowe w Małopolsce

Prezes Janusz Adamek: Nowy Sącz jest skanalizowany w 98 procentach

Efekt ekologiczny osiągnięty i to z nadwyżką
– Liczby mówią same za siebie. Potrzeba przeprowadzenia tego gigantycznego
przedsięwzięcia była o wiele większa niż zakładaliśmy – mówi Janusz Adamek, prezes Spółki Sądeckie Wodociągi. – Zainteresowanie przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przeszło nasze oczekiwania. Zadanie wykonaliśmy na ponad 100 procent.
W ciągu zaledwie kilku lat sądeckie przedsiębiorstwo zbudowało 72 kilometry sieci wodociągowej i 184 kilometry kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowanych
zostało około 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rozbudowana
i zmodernizowana została Stacja Uzdatniania w Starym Sączu. Obok tych podstawowych zadań, wykonanych przy udziale unijnych środków, Spółka Sądeckie
Wodociągi odbudowała także około 55 km dróg, co znacznie wpłynęło na polepszenie komfortu podróżowania po Sądecczyźnie.
– Nowy Sącz jest już skanalizowany w 98 procentach. Na podobnym poziomie miasto oplata sieć wodociągowa. Oznacza to wyrównanie szans w dostępie do korzystania z niezbędnych praw człowieka, jakimi są bezpieczna dla zdrowia i czysta woda oraz
nieuciążliwe dla środowiska odprowadzanie ścieków – dodaje Adamek.

Dziś Nowy Sącz jest skanalizowany w 98 procentach

Sądeckie Wodociągi zostały już dwukrotnie wyróżnione za unijne przedsięwzięcie.
Spółka otrzymała nagrodę „TOP Inwestycje Komunalne”, która jest przyznawana przez Europejski Kongres Gospodarczy i Portalsamorządowy.pl dla inicjatyw,
które charakteryzują się najlepszymi praktykami inwestycyjnymi i prorozwojowymi
decyzjami służącymi mieszkańcom.
Drugie wyróżnienie trafiło do przedsiębiorstwa za zastosowanie podczas prac
nowoczesnych rozwiązań. Spółka Sądeckie Wodociągi otrzymała nagrodę branżową TYTAN podczas uroczystej gali w ramach X Jubileuszowej Międzynarodowej
Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „Inżynieria bezwykopowa”. Jury doceniło modernizację ośmiu tysięcy metrów kanalizacji sanitarnej bez niszczenia
nawierzchni ulic i uciążliwości dla mieszkańców.
Na 89 projektów wodno-ściekowych, wdrażanych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsięwzięcie Sądeckich Wodociągów zajmuje pod względem wielkości pierwsze miejsce w Małopolsce i dziewiąte
w Polsce. Jego wartość to 338 mln zł.

Więcej o przedsięwzięciach
Spółki Sądeckie Wodociągi można przeczytać
na stronach
www.swns.pl, csr-swns.pl
oraz na Facebooku.

Nowoczesna stacja uzdatniania wody w Starym Sączu

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI

Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (39)

FUNDACJA POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
na rzecz lokalnej społeczności!

GALA 1OO i
UNIWERSYTET WIEDZY
PRAKTYCZNEJ częścią
Sądeckiego Tygodnia
Przedsiębiorczości
Od 22 do 29 listopada Nowy
Sącz będzie stolicą polskiej
przedsiębiorczości. Zapraszamy Państwa na wydarzenia
w ramach Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości, które w tych dniach odbędą się w
Parku Technologicznym MMC
Brainville.
Fundacja Pomyśl o Przyszłości jest pomysłodawcą i organizatorem dwóch dni tego tygodnia. 25 listopada br. odbędzie
się uroczysta „Gala 100”, będąca zwieńczeniem piątej już
edycji projektu „Gospodarcze
Lokomotywy Sądecczyzny”.
Z kolei 29 listopada Fundacja
zaprasza na Uniwersytet Wiedzy Praktycznej.

CIĄG DALSZY STRONA 22

Za tydzień poznamy 100 największych firm napędzających sądecką
gospodarkę!
Po raz piąty Wydawnictwo DOBRE,
wydawca „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości, przygotowały ranking stu najprężniej działających firm z naszego
regionu. Na „Liście 100 największych
firm napędzających sądecką gospodarkę” znalazły się przedsiębiorstwa, które

Lista 100 tylko na łamach DTS
spełniają nieocenioną rolę w rozwoju lokalnej gospodarki. Już z tydzień, 1 grudnia w kolejnym wydaniu naszego dodatku na łamach „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” poznamy wielkich triumfatorów listy.
Wyniki zostaną ogłoszone podczas
uroczystej, jubileuszowej gali, która

rozpocznie się 25 listopada 2016 r. o godzinie 16 w siedzibie Parku Technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu. Obok wręczania statuetek, drugim
równie ważnym punktem 5. edycji tego
wydarzenia będzie debata pod hasłem
„Rola kapitału społecznego w rozwoju
gospodarczym”. Do udziału w debacie

zaprosiliśmy przedstawicieli różnych
grup społecznych, świata polityki, urzędników, przedsiębiorców i pracowników.
Obecność w jednym miejscu tak
ważnych dla sądeckiej gospodarki
osób stanowi doskonałą okazję do
wymiany doświadczeń, poglądów na
temat szans i barier dla rozwoju Sądecczyzny. Wydarzenie to odbędzie
się w ramach Sądeckiego Tygodnia
Przedsiębiorczości.

22 POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce
CIĄG DALSZY ZE STRONY 21
Tegorocznej uroczystości
towarzyszyć będzie debata
pod hasłem „Rola kapitału społecznego w rozwoju gospodarczym”. W debacie wezmą
udział przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz władz
rządowych i samorządowych.
Debatę poprowadzi Bożena
Damasiewicz – prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
Punktem kulminacyjnym będzie nagrodzenie i wręczenie
statuetek dla przedsiębiorców
najprężniej rozwijających sądecką gospodarkę.
- Pokazanie stu firm, które rozwijają gospodarczo nasz region,
uzmysławia nam, Sądeczanom,
jak wielu przedsiębiorców daje
nam miejsca pracy - komentuje Bożena Damasiewicz. Dzięki posiadanemu majątkowi,
przyczyniają się do inwestowania, co umożliwia nam podjęcie
pracy w regionie, bez konieczności migracji. Często różnego
rodzaju rankingi narzucają nam
złudną interpretację, że najbogatszy przedsiębiorca określany jest
wartością jego prywatnego majątku. Nic bardziej mylnego. To majątek firmy jest szansą na rozwój
regionu.
25 listopada w Brainville
czekają nas nie tylko biznesowe dyskusje. Niezapomnianych wrażeń artystycznych
dostarczy publiczności występ
artystyczny Ewy Novel w towarzystwie Jakuba Wilka.
- Zależało nam, aby w każdym
aspekcie pokazywać i promować
siłę naszego regionu, dlatego też

zaprosiliśmy Ewę, która wyróżnia
się wielkim talentem i charyzmą.
Ostatnio mogliśmy kibicować jej
w programie „The Voice of Poland”, niebawem wraz z Jakubem
przeniosą uczestników i gości gali
w świat pełen energii i pasji –
uzupełnia Katarzyna Tomoń,
dyrektor ds. rozwoju Fundacji
Pomyśl o Przyszłości.
W „Gali 100” wezmą udział
przedstawiciele świata polityki, kultury, mediów oraz, rzecz
jasna, biznesu.
Patronat honorowy nad
spotkaniem objął minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki oraz marszałek Województwa Małopolskiego,
Jacek Krupa.
Wszystkich mieszkańców
Nowego Sącza, menedżerów
firm oraz tych, którzy właśnie

założyli swój biznes lub planują to zrobić w przyszłości
zapraszamy do uczestnictwa
w warsztatach przeprowadzonych przez przedsiębiorców
i ekspertów, którzy w ramach
projektu Uniwersytet Wiedzy
Praktycznej, chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Startujemy 29 listopada br. o godz. 9.00 także
w Miasteczku Multimedialnym.
Warsztaty zakończą się networkingiem, w ramach którego przedsiębiorcy będą mieli
możliwość spotkać się, porozmawiać o ewentualnej współpracy i wymienić wizytówką.
- Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”, z ogromną przyjemnością zaprasza do uczestnictwa
w Uniwersytecie Wiedzy Praktycznej – zachęca Bożena Damasiewicz. - Potrzeba tej inicjatywy
do pochodna zgromadzonego doświadczenia oraz wynik społecznej
potrzeby do budowania i utrzymywania relacji, także biznesowych.
Tylko poprzez opartą na wzajemnych zaufaniu współpracę, możemy zdobywać najwyższe szczyty
naszych zawodowych celów oraz
ambicjonalnych marzeń. Wszystkich, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości zapraszamy serdecznie. Razem budujmy kapitał
społeczny.
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29 listopada (wtorek) 2016 od 9.00 – 18.00
MMC Brainville – Miasteczko Multimedialne
w Nowym Sączu
PROGRAM
0915 – 1000
1000 – 1045
1045 – 1130
1130 – 1145
1145 – 1230
1230 – 1315
1315 – 1330
1300 – 1345

wstęp
wolny

1345 – 1410

1410 – 1430
1430 – 1500
1500 – 1545
1545 – 1630

Nowa era komunikacji – rozwiązania multimedialne
– Leszek Skocki, Dyrektor IT, MMC Brainville
Budowanie marki luksusowej
– Katarzyna Świderska, Dyrektor Marketingu WIŚNIOWSKI
Biznes model JA
– Zdzisław Dąbczyński, Właściciel WIMED
Przerwa kawowa
Współczesne wyzwania rynku pracy
– Stanisława Skwarło, Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy
Wyzwania rekrutacyjne – pokolenie X,Y,Z
– Anna Ziółko, Zastępca Dyrektora Personalnego ds. Rekrutacji i Rozwoju NEWAG
Przerwa kawowa
Rynek lokalny – rynek globalny
– Rafał Świerczek, Właściciel Agencji Handlowej RAFA
Opóźnienia w zapłacie z perspektywy proaktywnej i reaktywnej,
czyli parę słów o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć
– Andrzej Kadzik, radca prawny, Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego
Andrzej Kadzik & Współpracownicy
ZUS dla Biznesu – przedsięwzięcia, programy, nowoczesna e-administracja
– Danuta Ogorzały, Główny Specjalista,
Wieloosobowe Stanowisko Koordynacji Usług Dochodowych
Przerwa na lunch
Jak prosto wspomagać kondycję
– Zdzisław Dąbczyński, Właściciel WIMED
Konkurencja na rynku globalnym
– Ryszard Florek, Właściciel FAKRO, Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu

WPROWADZENIE DO NETWORKINGU
16 – 17
30

15

Wyzwania przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo prawne
– czyli jak skupić się na biznesie, bez oglądania się za siebie?
– Radosław Ostrowski, wspólnik, adwokat w Kancelarii Axelo
Ostrowski Domagalski i Wspólnicy

1715 – 1800 Networking

Potwierdź obecność do 25 listopada 2016 pod numerem: 667 67 49 67 lub mailowo: biuro@dts24.pl
Organizatorzy:

gospodarz:

patronat honorowy:
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

Wydarzenie realizowane w ramach
Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości

Bądź w centrum wyjątkowych wydarzeń
PRZYJDŹ I BEZPŁATNIE skorzystaj
z wiedzy i doświadczeń właścicieli
i menedżerów największych sądeckich firm
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Uniwersytet Wiedzy Praktycznej
Dlaczego warto zostać naszym „studentem”?
• żeby bezpłatnie czerpać z wiedzy wieloletnich managerów
• żeby poznać nowych partnerów biznesowych
• żeby efektywnie spędzić czas
• żeby zainwestować w swoją przyszłość
Podczas zajęć w ramach
Uniwersytetu Wiedzy Praktycznej każdy znajdzie coś dla
siebie. Gwarantuje to rozbudowany program warsztatów
zaproponowany przez zaproszonych prelegentów.
Całość zostanie zwieńczona NETWORKINGIEM WIECZOROWĄ PORĄ, poprzedzonym
wykładem „Wyzwania przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo
prawne – czyli jak skupić się
na biznesie, bez oglądania się
za siebie?”

Czego dowiesz się podczas Uniwersytetu Wiedzy Praktycznej?

„Każdy z nas ma wiele ciekawych możliwości i predyspozycji. Czasem je trudno odkryć, czasem trudno sobie
uświadomić co jest moją najgłębszą propozycją wartości dla siebie i innych. Zbyt często robimy coś, bo kazano, bo z przyzwyczajenia. Biznes model JA to warsztat,
który pokaże, że można łatwo wypracować ciekawy plan
na siebie i dla siebie na jednej kartce papieru.”

„Postaram się w pigułce przekazać wiedzę na temat
zasad brandingu, w ciekawy sposób nakreślając kluczowe czynniki sukcesu w tym procesie . Bo budowanie marki to proces złożony, jednak cierpliwy budowniczy otrzyma na końcu mocną wartość swojej firmy, jaką
jest solidna marka. Opowiem o znaczącej roli wizerunku, emocji i opowiadania historii w marketingu . I dlaczego warto świadomie budować markę, również osobistą.”

Podczas swego wystąpienia, Pani dyrektor Stanisława
Skwarło skupi się na aktualnych problemach rynku pracy. Poruszona zostanie tematyka dotycząca problemów
pracodawców z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry,
przedstawione zostaną możliwe formy wsparcia Sądeckiego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji, omówiona
zostanie kwestia migracji zarobkowych Polaków. Zaprezentowane zostaną także problemy i wyzwania związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI– Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
Wydawca: Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI”. Kontakt: ul. Węgierska 146 c,
33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4140165, biuro@pomysloprzyszlosci.org, www.pomysloprzyszlosci.org
Redaguje zespół: Bożena Damasiewicz (redaktor odpowiedzialna), Katarzyna Tomoń, Bożena Zagórowska, Jakub Zapała, Wojciech Molendowicz.
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Wstęp do panelu dyskusyjnego

Prawo i Podatki
dla biznesu

W czasach hiperinflacji prawa

Aleksander Krężel
Wyzwania przedsiębiorstwa, a bezpieczeństwo
prawne – czyli jak skupić się na biznesie, bez
oglądania się za siebie.
W obecnych uwarunkowaniach gospodarczo–ekonomicznych prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce obarczone
jest bardzo dużym ryzykiem. I nie mamy tutaj na myśli ryzyka ekonomicznego – czyli tego, które dla każdego przedsiębiorcy jest
co do zasady od początku oczywiste. Chodzi
o ryzyko prawne, jakie łączy się z praktycznie każdym aspektem prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
W ostatnich latach, liczba zmian w przepisach prawa jest tak duża, że w żargonie prawniczym zjawisko to zaczęto nazywać „hiperinflacją prawa” (niektórzy mówią wprost
o „biegunce legislacyjnej”). Niestety dla
praktycznie każdego przedsiębiorcy oznacza to mniej więcej tyle, że aby prowadzić
działalność gospodarczą zgodnie ze wszystkimi nakazami i zakazami nakreślonymi przez
ustawodawcę, niezbędnym jest posiadanie
niezwykle kompleksowego wykształcenia
prawniczego, lub też – co częściej spotykanie jest w obecnych realiach – korzystanie
z kompleksowej usługi osób lub podmiotów,
świadczących obsługę prawno-podatkową.
Z wieloletniego doświadczenia, jakie posiadamy na rynku, wiemy jedno: z roku na
rok, sprostanie wymaganiom stawianym
przez ustawodawcę jest coraz trudniejsze.
Na przedsiębiorców czyhają coraz to nowe
„pułapki” prawne, które w konsekwencji
mogą wywrzeć fundamentalny wpływ na

Radosław Ostrowski
prowadzoną działalność gospodarczą, doprowadzając nawet do jej ekonomicznego
upadku.
Przechodząc jedynie do bardzo wybiórczego zaprezentowania potencjalnych zagrożeń, przykładowo możliwym jest wskazanie,
że przedsiębiorca działający np. w branży budowlanej, czy paliwowej, może bez swojej
woli (oraz nieświadomie) uczestniczyć w tak
zwanej „karuzeli podatkowej”. Istotnym jest,
że negatywne skutki przedsiębiorca może ponieść nie tylko w związku z własnymi działaniami, ale również w wyniku nieprawidłowości, które wystąpią u jego kontrahentów
(a które to nieprawidłowości – zdaniem organów podatkowych – powinien był zauważyć).
Skutki zarzucenia przedsiębiorcy uczestniczenia w karuzeli mogą być nie tylko podatkowe (np. zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego). Wiązać się
to może również np. z odpowiedzialnością na
gruncie karno-skarbowym.
Innym przykładem daleko idących obciążeń prawnych, których przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi, jest obowiązek weryfikacji
transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.
Przekroczenie ustalonych ustawowo (PIT/
CIT) progów wartości tego rodzaju transakcji wiąże się bowiem z obowiązkiem szczegółowego ich udokumentowania w formie
tzw. dokumentacji cen transferowych. Zaniedbanie zaś tego obowiązku rodzić może
daleko idące konsekwencje na gruncie prawnym i podatkowym. Brak takiej dokumentacji może spowodować nałożenie przez organ

podatkowy stawki sankcyjnej podatku (50%),
na różnicę pomiędzy dochodem jaki zadeklarował podatnik w związku z dokonaniem
transakcji, a dochodem określonym przez
organ. Oczywiście tak jak w karuzeli, możliwym (a raczej prawdopodobnym) w przypadku braku dokumentacji będzie wystąpienie przez organ podatkowy o orzeczenie
odpowiedzialności karno-skarbowej.
Prowadząc działalność gospodarczą,
w której, produkt przedsiębiorcy jest oferowany bezpośrednio konsumentowi, przedsiębiorca może nie być świadomy, że w wyniku
jego działań (co istotne – w tym również nieumyślnych), może dojść do tak zwanego naruszenia zbiorowego interesu konsumentów
(np. poprzez niewłaściwe oznaczenia sprzedawanego produktu). Na tego rodzaju ryzyka narażeni są ze względu na charakter działalności, przede wszystkim przedsiębiorcy
działający w sektorze FMCG. Kary jakie przewiduje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, są nieraz tak dolegliwe, (np. kara
pieniężna liczona do wysokości 10% rocznego
przychodu przedsiębiorcy), że mogłyby zrujnować nawet najlepiej prosperujące firmy.
Wskazane zagadnienia są tylko przykładem problemów prawnych, jakie codziennie
na swojej drodze może spotkać przedsiębiorca. Niejednokrotnie zdarza się, że określona
działalność gospodarcza nastręcza problemy prawne o wiele bardziej skomplikowane i wielowątkowe. Ciągłe zmiany przepisów
prawa nie ułatwiają prowadzenia działalności
gospodarczej w sposób bezpieczny. W obecnych warunkach nadmiernej podaży zmian

przepisów, jak również braku stabilności otoczenia prawnego biznesu, warunki i charakter korzystania z pomocy prawnej w biznesie
nabiera nowego wymiaru i znaczenia. Obsługa prawna szczególnie dla podmiotów prowadzących działalność na szeroką skale, nie
sprowadza się już wyłącznie do analizy i doradztwa w zakresie zgłaszanych problemów
i zagadnień. Dziś równie istotne jest dbanie
o bieżącą „zgodność” (compliance) działalności z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Z tego względu bardziej niż
dotychczas uzasadnione jest choćby przeprowadzenie kompleksowych badań (audytów)
compliance przedsiębiorstwa, celem minimalizowania ryzyka prawnego prowadzonej działalności na rzecz zwiększania bezpieczeństwa biznesu w tym zakresie. Już dzięki
takim narzędziom nowoczesnego i zindywidualizowanego doradztwa prawnego, przedsiębiorca może skupić się na tym co dla niego
jest najważniejsze – na biznesie „bez oglądania się za siebie”.
RADOSŁAW OSTROWSKI,
ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
ALEKSANDER KRĘŻEL,
ADWOKAT, WSPÓLNIK
Wyzwania przedsiębiorstwa, a bezpieczeństwo prawne – czyli jak skupić się na biznesie, bez oglądania się za siebie – to również
tytuł panelu dyskusyjnego, który odbędzie
się w ramach Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości we wtorek o godz. 16.30.
Zapraszamy.
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Słyszałeś już o mediach totalnych?
„Dobry Tygodnik Sądecki” jest właśnie gazetą totalną – dostępną
o każdej porze, w dowolnym miejscu i przede wszystkim bezpłatnie!
Bez ograniczeń możesz czytać aktualny numer DTS
i buszować w naszym archiwum.
Czytaj DTS co tydzień tak jak lubisz i w najwygodniejszej dla siebie wersji.
Sięgaj po nasz tygodnik w formie papierowej (blisko 300 punktów
kolportażowych w regionie i 15 tys. egezmplarzy), lub w wersji online na
stronach internetowych wydawnictwodobre.pl lub sacz.in. – już kilkanaście
tysięcy osób tygodniowo korzysta z takiej możliwości.
Zapisz się na nasz newsletter, a DTS co tydzień trafi wprost
na Twoją skrzynkę mailową.

„Dobry Tygodnik Sądecki” to ulubiona gazeta Sądeczan w regionie
oraz tych rozrzuconych po całym świecie.
DTS to największy nakład, najlepsi autorzy i zaufanie reklamodawców
od 316 tygodni.

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!
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Rozwój e-usług to sprawniejsza obsługa w ZUS
ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych
(PUE) umożliwia przedsiębiorcy załatwienie
większości spraw związanych z ubezpieczeniami przez internet, a program Interaktywny
Płatnik Plus zapewnia prawidłowe rozliczenia.
ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) świadczy usługi elektroniczne.
Są one ogólnodostępne oraz spersonalizowane, czyli przeznaczone dla klientów mających zarejestrowany profil na PUE. Zarejestrowanie profilu jest bardzo proste i nie
zabiera wiele czasu. Wystarczy wejść na
stronę www.zus.pl – tam uzyskuje się login
i ustala hasło. Następnie trzeba tylko potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić:
• osobiście w placówce ZUS – wystarczy
mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, albo
• elektronicznie – za pomocą podpisu
elektronicznego (kwalifikowanego albo
profilu zaufanego ePUAP) podczas rejestracji, albo
• przez bankowość elektroniczną, gdy
bank zawarł z ZUS porozumienie – za
pomocą loginu i hasła do logowania w
systemie bankowości elektronicznej.
ZUS zawarł umowy z czterema bankami
- PKO Bank Polski ( iPKO, Inteligo), Bank
Millenium, Alior Bank oraz BOŚ Bank.
Przedsiębiorca, który ma zarejestrowany profil na PUE, ma całodobowy dostęp do informacji na swoim koncie prowadzonym przez ZUS. Może również
sprawdzić dane wszystkich osób, które zgłasza do ubezpieczeń, oraz saldo rozliczenia należnych składek. Przez
PUE może też: składać wnioski, otrzymywać zaświadczenia, zadawać pytania specjalistom z ZUS i uzyskiwać na nie

Aplikacja dla małych firm
Każdy płatnik, który ma zarejestrowany
profil na PUE i zgłasza do ubezpieczeń do
100 osób, może rozliczać się z ZUS przez
aplikację ePłatnik. Dzięki niej może przygoto-

W programie można m.in.:
• tworzyć dokumenty zgłoszeniowe
i rozliczeniowe,
• uzyskać podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów,
• ściągać
dane
z
systemów
kadrowo-płacowych,
• weryfikować dane z bazą ZUS,

wać dokumenty ubezpieczeniowe na podstawie danych zgromadzonych przez ZUS
i przekazać je do Zakładu. Płatnicy, którzy
korzystają z tej aplikacji, mogą podpisywać
dokumenty rozliczeniowe za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego (nie jest konieczne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego).

• przesyłać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS,
• automatycznie tworzyć informacje miesięczne i roczne dla ubezpieczonych.
Aby rozliczać się z ZUS za pomocą
programu Płatnik, trzeba mieć certyfikat
kwalifikowany.

Bezpłatny program, ale wymagany certyfikat
kwalifikowany.
Płatnicy mogą także rozliczać się z ZUS
dzięki bezpłatnemu programowi Płatnik.

Sprawdzenie dokumentów przed wysłaniem
ZUS uruchomił też rozszerzoną wersję programu Płatnik (Interaktywny Płatnik
Plus). Płatnicy przystępują do tego programu

odpowiedzi, rezerwować wizyty w placówce ZUS.

stopniowo. IPP pozwala ograniczyć nieprawidłowości w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS przez ich
weryfikację jeszcze przed wysłaniem. Program IPP sprawdzam.in., czy:
• dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej podane przez płatnika w dokumencie zgłoszeniowym są zgodne z tymi, jakie są w rejestrze urzędowym PESEL,
• osoby, za które płatnik składek chce
przekazać imienne raporty rozliczeniowe, są zgłoszone do ubezpieczeń,
• składki zostały prawidłowo wyliczone (przy przekazywaniu dokumentów
rozliczeniowych).
Gdy IPP znajdzie nieprawidłowości, blokuje przekazanie dokumentów, które mają błędy krytyczne. Jednocześnie program wskazuje, jak te błędy skorygować. Program IPP
znacznie skraca czas na poinformowanie
płatnika o tym, czy przekazane przez niego
dokumenty są poprawne.
Bardzo ważne jest również to, że program Płatnik samodzielnie sprawdza, czy
wszystkie składniki aplikacji są aktualne. Jeśli nie, aktualizuje je. Daje to płatnikom pewność, że korzystają z najnowszej wersji
programu.
Na płatników, którzy zaczynają korzystać z
programu IPP, w każdym oddziale ZUS czekają konsultanci. Udzielają oni porad merytorycznych, koordynują wyjaśnianie problemów technicznych oraz prowadzą szkolenia.
Interaktywne formularze
ZUS udostępnia płatnikom, którzy nie
muszą rozliczać się w formie elektronicznej,
formularze (np. wniosków) w formie edytowalnych plików pdf. Można je wypełnić,
wydrukować lub zapisać na dysku.

29

23 listopada 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in
PROMOCJA

DODATEK SENIOR JEST OPRACOWANY W RAMACH
PROJEKTU LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ.
PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Więcej informacji o projekcie
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” na stronie Sądeckiego UTW
www.sutw.pl

Zdrowie seniora - bez kolejki do specjalisty
dokonać rejestracji na stronie Małopolskiego Systemu
Informacji Medycznej. To idealne rozwiązanie dla osób
zapracowanych, które ciągle nie mają czasu, ale też dla
Rejestracja do lekarza bez wychodzenia z domu? To
ludzi starszych, mających problem z poruszaniem się.
już funkcjonuje! Bez kilkugodzinnego wystawania w przy(RED)
chodni, bez kolejek, bez potrzeby obdzwaniania wszystkich placówek. Wystarczy wejść na stronę platformy
TRZY PYTANIA DO ARTURA PUSZKO Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, wybrać
DYREKTORA SĄDECKIEGO SZPITALA
szpital, poradnię, lekarza i dogodny termin.

Lekarz na wyciągnięcie… kilku kliknięć

System ułatwia działanie zarówno pacjentom jak i lekarzom. Pacjent może zarejestrować się do lekarza
specjalisty dosłownie w minutę. Po wejściu na stronę
https://www.e-zdrowie.malopolska.pl/eRejestracja/#/
registration/ w pierwszym rzędzie należy dokonać wyboru szpitala. Na razie systemem objęte są trzy placówki specjalistyczne: Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz krakowskie szpitale im. Józefa
Dietla i im. Ludwika Rydygiera. Po dokonaniu wyboru
szpitala, kolejnym krokiem jest selekcja interesującej
pacjenta poradni. Można też kierować się nazwiskiem
lekarza specjalisty. Po dokonaniu wyboru za pomocą
jednego kliknięcia, momentalnie pacjent uzyskuje informację o najbliższych wolnych terminach przyjęć. Pozostaje tylko wybrać datę oraz godzinę wizyty. I gotowe.
Przykładowo interesuje nas wizyta w poradni hematologicznej. Otrzymujemy informację, że najbliższy wolny termin przyjęcia w Nowym Sączu w poradni przy ul.
Młyńskiej to 21 listopada. Wyświetlone są także nazwiska lekarzy, którzy mogą nas w tym czasie przyjąć. Po
dokonaniu wyboru, otrzymujemy informację o dostępnych godzinach wizyt. Kilka kliknięć i rejestracja gotowa.
- Babcia zarejestrowała się telefonicznie do laryngologa w przychodni przy Białym Klasztorze, termin wyznaczony był za trzy miesiące. Sprawdziłam w systemie
i wyskoczyło mi, że na następny dzień mam możliwość zarejestrowania jej do laryngologa na al. Wolności. Tak więc, złożyłam jej konto i zarejestrowałam ją
na następny dzień do laryngologa. W życiu chyba tak
szybko nie udała mi się rejestracja. Rejestracji dokonywałam o godzinie 15., a wizyta była już na drugi dzień
o godz. 10. – opowiada jedna z zadowolonych użytkowniczek systemu.
System ma też inne zalety. Pacjent może za jego pomocą sprawdzić swoją dokumentację medyczną. Nie
ma też konieczności noszenia ze sobą na wizytę wyników badań – lekarz ma do nich dostęp dzięki systemowi. Jeśli przykładowo stały kardiolog jest na urlopie,
to idąc do innego kardiologa, ma się pewność, że widzi
on całą historię choroby i przepisywane wcześniej leki.
Oczywiście system na razie dotyczy wymienionych
trzech placówek. Ale docelowo do MSIM mają zostać
włączone wszystkie szpitale w Małopolsce. To zdecydowanie ułatwi leczenie czy diagnozowanie osób, które leczyły się w różnych szpitalach.
Co zatem jest potrzebne, by korzystać z systemu?
Wystarczy dostęp do internetu i adres mailowy, żeby

- Jakie są największe korzyści płynące z Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej?
- To doskonałe rozwiązanie. Po pierwsze, mamy
jako lekarze łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. W województwie małopolskim
„wpięte” są w ten system trzy szpitale: nasz nowosądecki oraz dwa krakowskie - im. Józefa Dietla i im.
Ludwika Rydygiera. Możemy szybko otrzymać wyniki
badań lub zdjęcia rentgenowskie pacjentów.
Im szybciej lekarz znajdzie się w stanie posiadania
dokumentacji, np. wyników tomografii, tym szybciej
postawi diagnozę, a to jest kluczowe w procesie leczenia. Jeśli mamy pacjenta, który wcześniej leczył
się np. w szpitalu Rydygiera w Krakowie, to od razu
jest nam udostępniana jego historia choroby. Także
procedury administracyjne ulegają znacznemu przyspieszeniu. Pacjenci natomiast mogą zapisać się do
lekarza bez kolejki, wystarczy kilka kliknięć. To duże
ułatwienie. System funkcjonuje u nas od czerwca
tego roku.
- Do tego systemu mają do stycznia 2018 r. dołączyć
wszystkie szpitale z terenu województwa?
- Do tego pilotażowego projektu przystąpiło więcej
szpitali, nie zostały one jednak na razie uwzględnione
z powodów informatycznych. Były kłopoty z firmami
komputerowymi. Największy problem był z danymi
osobowymi - informatycy nie chcieli udostępniać informacji o pacjentach, zasłaniali się ustawą o ochronie danych osobowych.
- Ale w sądeckim szpitalu system już działa.
- I korzystanie wpływa na jakość świadczonych
przez nas usług. Poprawia sprawność naszego działania, bo dzięki unowocześnieniu systemu obsługi pacjenta, jesteśmy w stanie szybciej mu pomóc, możemy szybko wymieniać między sobą ważne informacje.
Nie ma także konieczności powielania tych samych
badań w różnych placówkach szpitalnych.
Rozmawiała: (AM)

Rejestracji można dokonać na specjalnej stronie
internetowej: https://www.e-zdrowie.malopolska.pl/
eRejestracja/#/registration/
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Inicjatywa gospodarcza

Bogatszy sąsiad wyda swoje pieniądze u Ciebie
Sądecki Bon Zakupowy został okrzyknięty najciekawszą lokalną inicjatywą gospodarczą 2015 r. W mijającym roku dzięki bonowi kilka tysięcy osób mogło zrobić
dodatkowe zakupy w rodzimych sklepach i placówkach usługowych. Sądeckie organizacje gospodarcze, jako pierwsze w kraju wyemitowały lokalny bon
towarowo-usługowy, który ma sprawić, by pieniądze z funduszy socjalnych
tutejszych firm trafiły do innych sądeckich przedsiębiorców. To obieg mający napędzać koniunkturę gospodarczą
w regionie. Przy okazji Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości przypominamy
zasady tej coraz popularniejszej lokalnej
inicjatywy gospodarczej. Właśnie rozpoczęła się druga emisja bonu.


- Obieg kapitału w ramach lokalnej wspólnoty ekonomicznej
jaką wszyscy tworzymy, to pomysł
od dawna realizowany przez dużo
bogatsze społeczności niż nasza –
przekonuje Rafał Świerczek, jeden
z pomysłodawców przedsięwzięcia,
wiceprezes Samorządu Gospodarczego Małopolska. – Nie mamy szans stać
się bogatsi, jako społeczeństwo, jeśli
nasze ciężko zarobione pieniądze będziemy wydawać poza wspomnianą
wspólnotą.
- Mocno zaciskam kciuki, aby to
ambitne przedsięwzięcie się udało
REKLAMA

– dodaje Paweł Kukla, prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej. – Byłaby to
kapitalna sprawa, gdyby sądeczanie słynący z przedsiębiorczości
i dobrych inicjatyw pokazali całej Polsce, że w czasach ostrej ekonomicznej konkurencji potrafią
się zjednoczyć wokół idei mogącej wszystkim przynieść wymierne korzyści.


Idea Sądeckiego Bonu Zakupowego jest stosunkowo prosta. Tysiące pracowników sądeckich przedsiębiorstw oraz urzędów otrzymują
świąteczne bony do realizacji w wybranych placówkach handlowych
i usługowych. Pieniądze z bonów,
których wartość szacowna jest na kilka milionów złotych, trafiają najczęściej do zagranicach sieci handlowych.
Pieniądze te bezpowrotnie opuszczają
więc nie tylko miasto i region, ale najczęściej wędrują również poza granice
kraju. Gdyby zasiliły sądeckich handlowych i usługodawców różnych
branż, to w efekcie krążąc pomiędzy
lokalnymi firmami i sklepami wszystkim nam przynoszą korzyść. Aby tak
się stało, potrzebne było zawiązanie
nieformalnej sądeckiej koalicji gospodarczej, w skład której wchodzą
przedstawiciele Samorządu Gospodarczego Małopolska, Kongregacji

Kupieckiej, Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Pomyśl o Przyszłości. To pomysłodawcy. Aby jednak
pomysł mógł się powieść na dużą skalę, konieczne jest teraz aktywne włączenie się przedsiębiorstw przekazujących pracownikom bony w ramach
funduszu socjalnego. Rośnie również
liczba placówek handlowych i usługowych, w których będzie można bony
realizować. A bony będzie można realizować jedynie na lokalnym rynku, to znaczy w sądeckich sklepach
i firmach usługowych spełniających
określone kryteria. W praktyce oznacza to, że bonem zapłacimy nie tylko
w sklepie spożywczym, ale również u
fryzjera, w kawiarni, albo zamawiając
pizzę do domu.


Jak podkreślają pomysłodawcy
Sądecki Bon Zakupowy to projekt,
który w swoim założeniu, ma spowodować skierowanie strumienia
pieniędzy na lokalny rynek. Napływ
dodatkowego kapitału ma z kolei
wzmocnić lokalne przedsiębiorstwa,
ale też wszystkich prowadzących tu
działalność gospodarczą, albo są pracownikami najemnymi.
- Realizując bony na lokalnych
rynku przyczynimy się do tego,
że wypracowany w regionie kapitał pozostanie na Sądecczyźnie

– przekonuje Katarzyna Tomoń, koordynator projektu. – Dalszą konsekwencją będzie wzrost zamożności nas wszystkich – pracodawców i
pracowników. To z kolei spowoduje
tworzenie tutaj nowych miejsc pracy oraz podnoszenie wynagrodzeń
w naszym regionie. Uzyskany w ten
sposób wzrost gospodarczy odczuwalny będzie m.in. poprzez zwiększone wpływy do budżetu miasta,
większe inwestycje, nowe zlecenia,
czyli ruch w lokalnej gospodarce,
a przecież o to nam wszystkim chodzi. Stagnacja to większe bezrobocie,
niższe zarobki, frustracja, konieczność wyjazdu z kraju w poszukiwaniu lepszej pracy i perspektyw.


- Dlatego mamy absolutną pewność, że o lepsze perspektywy dla
nas i naszych dzieci należy zadbać
samemu i to jak najszybciej, bo i tak
jako społeczeństwo jesteśmy mocno
spóźnieni w świadomości ekonomicznej – przekonuje Rafał Świerczek. – Bardzo często ze źle ukrywaną
zazdrością patrzymy na inne narody
i społeczności. Frustruje nas, że powodzi im się dużo lepiej, że za podobną pracę dostają dużo więcej pieniędzy. Dlaczego im się udaje, a nam to
samo wychodzi znacznie gorzej? To
proste! Bo oni od dawna rozumieją

oczywisty mechanizm ekonomiczny, który mówi, że kupując u sąsiada pomnażam również swój dobrobyt, bo bogatszy sąsiad wróci
z tymi pieniędzmi do mnie i mojego
znajomego. Bogatszy sąsiad wyda
swoje pieniądze u ciebie! A kiedy my
będziemy mieli więcej pieniędzy, to
automatycznie więcej będziemy mogli wydać u jeszcze innych naszych
sąsiadów. Niestety wielu z nas nie
rozumie jeszcze tej prostej zasady i
uważa, że wydawanie u obcych jest
bardziej prestiżowe i daje gwarancję
lepszej jakości. To złudny mit sprzed
lat, nie mający w dzisiejszych realiach żadnego uzasadnienia.


Tysiące Sądeckich Bonów Zakupowych zostały już zrealizowane
przez kilkanaście minionych miesięcy, z korzyścią dla premiowanych
w ten sposób pracowników oraz dla
lokalnych przedsiębiorców. Inicjatywę swoim patronatem objęli – obok
wspomnianych organizacji i stowarzyszeń gospodarczych – m.in. prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak
oraz starosta sądecki Marek Pławiak.

WIĘCEJ O PROJEKCIE MOŻNA
PRZECZYTAĆ NA STRONIE
WWW.SADECKIBONZAKUPOWY.PL
(MICZ)

32

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 23 listopada 2016

PROMOCJA

Unikatowy produkt odzieżowy z Nowego Sącza
Grzeje tam, gdzie tego potrzebujesz
Czy wiesz, że każdego dnia sześciu na
dziesięciu pacjentów lekarza pierwszego kontaktu, skarży się na bóle stawów
i mięśni pleców? Zdumiewająca statystyka,
choć przyczyn tego bardzo powszechnego schorzenia można uniknąć w stosunkowo prosty sposób i to bez farmakologicznej interwencji.
Ale najpierw mały test, Drogi Czytelniku. Zaliczasz się może do grupy osób
cierpiących na wspomniane dolegliwości? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: „nie”,
to mamy dla Ciebie ważną wiadomość.
Przy powszechności występowania bólów stawowych i mięśni pleców, wszyscy
znajdujemy się w bardzo szerokiej grupie
ryzyka. Niemal każdy zalicza się do tego
grona i nawet, jeśli dzisiaj czuje się świetnie, z biegiem czasu ma wielką szansę poznać – przepraszamy za dosłowność – na
własnym grzbiecie te uciążliwe bóle. Ryzyko czai się na każdym kroku.
Jak wyjaśnia doktor Marek Gwiżdż we
wspomnianych dolegliwościach mamy do
czynienia zarówno z procesem degeneracji mięśni i stawów na tle nerwowym, ale
również metabolicznym. Zapoznajmy się
zresztą ze szczegółami wiele wyjaśniającej opinii doktora Marka Gwiżdża:
- Mięśnie z wiekiem stają się sztywniejsze głównie ze względu na zmniejszony przepływ krwi. Dzieje się tak przede
wszystkim na skutek ograniczenia dostarczania do mięśni substancji odżywczych
przez tętnice oraz słabnącego z upływem
czasu krążenia żylnego zapewniającego
odpływ metabolitów. Zmiany zwyrodnieniowe powstają również na skutek zaburzenia ruchomości stawów, a ból pojawia
się też w efekcie przebytych urazów i niestabilności w obrębie stawów kręgosłupa.
Skomplikowane? Pozornie, a wspomnianych sześciu na dziesięciu Czytelników tego tekstu – niestety – dobrze wie,
o czym mowa. Skomplikowane i zazwyczaj czasochłonne jest tylko wychodzenie
z tego niekomfortowego stanu. Oczywiście można to zrobić przy pomocy środków farmakologicznych albo długotrwałej
rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii. Można i tak, ale…
Na szczęście istnieją prostsze i zupełnie nieinwazyjne metody łagodzenia oraz
zapobiegania bólom stawów i mięśni pleców. To w Nowym Sączu powstał niezwykły produkt, który dzięki oryginalnemu fasonowi, kombinacji użytych materiałów
i zastosowanemu krojowi, skutecznie eliminuje nawet bardzo dotkliwe stany zapalne, a stosowany profilaktycznie pozwala uniknąć przykrych niespodzianek
z naszym zdrowiem. Co to takiego? To
podkoszulek Woolmed. Z pozoru zwyczajny podkoszulek, choć już przez wielu jego użytkowników nazywany „magicznym”. Ale przecież nie ma w nim żadnej
tajemnej magii, a jedynie odpowiednie zastosowanie czystej wełny. Co ciekawe, ludzie od wieków stosowali wełnę, jako naturalny środek łagodzący miejsca bolesne
w naszym organizmie.
- Dzięki właściwościom elektrostatycznym wełna zmienia napięcie skóry, dając
poczucie relaksu, szczególnie w przypadku napięć o podłożu emocjonalnym
– przekonuje fizjoterapeuta Artur Pawłowski. – Działa ona również na mechanoreceptory, zmniejszając napięcia wynikające z przeciążeń mechanicznych. Wełna
zwiększa też miejscowo temperaturę

ciała, zawsze do optymalnej wysokości
36,6 stopni C i bez względu na warunki
pogodowe zapobiega wyziębieniu mięśni. Mimo, że w okolicach kręgosłupa występuje zwiększona potliwość, pot nigdy
nie oziębia się, gdyż wełna nawet, kiedy
jest mokra to grzeje! Jej działanie rozluźnia napięte i sztywne mięśnie, a ponadto
wełna nie podrażnia skóry, posiada działanie antyalergiczne poprzez hamowanie
rozwoju roztoczy.
Koszulkę Woolmed zaprojektowano
i pomyślano nie tylko z myślą o osobach aktywnych fizycznie, pracujących w
zmiennych warunkach atmosferycznych,
czy narażonych na działanie pogodowych
wahań, ale również o wszystkich tych,
którzy cenią sobie komfort dnia powszedniego. Podkoszulek Woolmed z przodu jest klasyczny – bawełniany, co umożliwia odprowadzanie ciepła z organizmu.
Część tylna jest wełniana. Taka kombinacja użytych materiałów powoduje odpływ krwi z dolnej części pleców, a co za
tym idzie zmniejszenie stanów zapalnych

w obrębie stawów kręgosłupa. Odbywa się to całkowicie naturalnie. Co ważne i o czym warto pamiętać - nie byłoby
to możliwe w przypadku koszulki wyłącznie wełnianej.
Doktor Marek Gwiżdż zwraca również
uwagę na jeszcze jeden istotny argument
przemawiający za stosowaniem na co
dzień podkoszulków Woolmed:
- Zastosowanie wełny na plecach, a
bawełny z przodu koszulki ma jeszcze
inne niebagatelne dla naszego organizmu znaczenie, szczególnie podczas wysiłku fizycznego, albo choćby tylko podczas drobnych prac - przekonuje doktor
Gwiżdż. – Pomiędzy mięśniami znajduje
się szkielet włókien powięziowych. Kiedy
mamy ogrzane plecy włókna te się rozluźniają, dając uczucie relaksu, natomiast
z przodu na skutek schłodzenia utwardzają się, co daje podporę dla mięśni brzucha,
a to one przecież odgrywają bardzo istotną rolę w stabilizacji kręgosłupa.
Skąd wziął się pomysł na leczniczo-rehabilitacyjną koszulkę? Jak zawsze

potrzeba jest matką wynalazków, a tym
razem była do potrzeba bolesna. Na własnej skórze, czy raczej na własnym kręgosłupie, przekonał się o tym sądecki przedsiębiorca Ryszard Florek.
- Trzydzieści lat temu, kiedy bolał mnie
kręgosłup i groziła mi jego operacja, na własną rękę zacząłem szukać naturalnych sposobów rozwiązania problemu – opowiada
prezes firmy Fakro. - Moje dolegliwości dokuczały mi szczególnie, kiedy podkoszulek,
w którym pracowałem, stawał się wilgotny. Wtedy odkryłem – choć to już przecież dawno zostało odkryte – właściwości owczej wełny! Mój problem rozwiązało
wszycie na plecach podkoszulków specjalnej wstawki z wełny, która grzała nawet
wówczas, kiedy podkoszulek był wilgotny.
Wtedy to również powstał pomysł stworzenia unikatowego na światową skalę produktu odzieżowego uszytego z przodu z bawełny, a z tyłu z wełny. Od lat już używam
podkoszulka Woolmed i wszystkich namawiam do stosowania go prostym hasłem –
grzeje tam, gdzie tego potrzebujesz!
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ALIOR BANK FINANSUJE POTRZEBY MAŁYCH FIRM – NAWET TE WIELKIE!
Właścicielom małych ﬁrm, takich jak osiedlowe sklepy, salony fryzjerskie czy gabinety stomatologiczne, szczególnie zależy na jak najlepszych relacjach z klientami
i na ich zadowoleniu. Ci przedsiębiorcy, aby sprostać oczekiwaniom klientów stale inwestują w rozwój swoich biznesów, korzystając przy tym także z pomocy banków.
O szczegółach pakietu kredytowego w Alior Banku – oferty, która łączy najlepsze cechy kredytów dla małych ﬁrm dostępnych obecnie na rynku – mówi Ewelina KustraWójs, doradca klienta z oddziału Alior Banku w Nowym Sączu, przy ul. Rynek 16.

Ewelina
Kustra-Wójs
Doradca Klienta

Czy małe przedsiębiorstwa rzeczywiście
potrzebują specjalnego kredytu?
- Jak wynika z analiz NBP, tempo wzrostu
kredytów dla sektora MSP jest wyraźnie niższe
niż ma to miejsce w przypadku większych
ﬁrm. Do przyczyn należą m.in. trudności
związane z zapewnieniem zabezpieczenia czy
oceną ryzyka. Stworzony przez Alior Bank
pakiet kredytowy to rozwiązanie specjalnie
dla nich – małych przedsiębiorstw, które
potrzebują szybkiego dostępu do gotówki.
Oferta skierowana jest do ﬁrm, działających
na rynku od co najmniej 12 miesięcy, o

obrotach do 5 mln zł rocznie, zatrudniających
nie więcej niż 9 osób. Przykładami takich ﬁrm
mogą być sklepy, małe hurtownie, warsztaty
samochodowe, salony fryzjerskie czy gabinety
stomatologiczne. Propozycję kierujemy także
do przedstawicieli wolnych zawodów –
prawników, lekarzy, architektów.

jednego spotkania w placówce banku,
praktycznie od ręki. Decyzja podejmowana
jest w 30 minut, a środki na koncie dostępne
są w ciągu jednego dnia od podpisania
umowy. Z tego powodu pakiet kredytowy
jest idealnym rozwiązaniem dla tych
ﬁrm, które potrzebują szybkiego dostępu
do ﬁnansowania.

spłaty. Zależy nam, aby właściciele małych
ﬁrm znaleźli rozwiązanie dostosowane
do swoich potrzeb, możliwości i skali
prowadzonego biznesu.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

- Oferta Alior Banku łączy najlepsze cechy
kredytów dla małych ﬁrm dostępnych
obecnie na rynku – teraz kredyt nawet do 500
tys. zł jest dostępny szybko i w wygodny dla
klienta sposób.

- Dzięki ofercie ﬁrmy mają szansę zrealizować
różne potrzeby, nawet te duże. Kredyt
można przeznaczyć na
sﬁnansowanie
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt? bieżącej działalności, a także inwestycje,
- Firma może wystąpić nawet o pół np. wyposażenie lokalu usługowego,
miliona złotych. Co ważne, przyznaną czy reﬁnansowanie pożyczki zaciągniętej
kwotę można dowolnie podzielić na trzy w innym banku.
produkty kredytowe: biznes kredyt, kredyt Dziękuję za rozmowę, a klientów
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.
zapraszam do oddziału Alior Banku:

A co to oznacza w praktyce?

A na jaki okres można rozłożyć spłatę

Co wyróżnia ofertę Alior Banku dla
małych przedsiębiorstw?

- Przede wszystkim nie trzeba żadnych kredytu?
zabezpieczeń materialnych, nawet przy dużej - Okres kredytowania może wynieść nawet
kwocie kredytu. Można go uzyskać podczas do 10 lat, co pozwala na dogodne rozłożenie

KREDYTY DLA MIKROFIRM

WIELKIE POTRZEBY MAŁYCH FIRM FINANSUJEMY W 24 H
Nawet 500 000 zł może znaleźć się w Twojej ﬁrmowej kasie
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
bez zabezpieczeń materialnych;
okres spłaty do 10 lat;
możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:
Biznes Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

Ć

NOWOŚ

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.
Informacja handlowa wg stanu na 8.04.2016 r.

ł
50Z0AB0EZ0PIE0CZzEŃ
BEZ

T
DO 10 L A

Nowy Sącz, Rynek 16
726 043 760

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 23 listopada 2016

34
REKLAMA

Samochód jak z kosmosu
To była premiera, jakiej Nowy Sącz
dawno nie widział. Można nawet powiedzieć, że takiego samochodu, jak
Toyota C-HR, na sądeckich ulicach
jeszcze nikt nie widział. Niebawem z
pewnością zobaczymy, ale na razie
C-HR widzieli tylko goście, którzy w sobotni wieczór licznie stawili się w nowym salonie firmy Toyota Kobos.
O C-HR jedni mówią, że tak wyglądać
będą samochody przyszłości, inni przekonują, że wygląda jak pojazd kosmiczny. Uspokajamy – to samochód przeznaczony do podróży po drogach, nie
do żeglowania w przestrzeni. Goście

premiery nie mogli się nadziwić nowemu pojazdowi, na gorąco dzieląc się
swoimi pierwszymi wrażeniami z prowadzącym galę. „Kosmos” – to chyba
najczęściej przewijające się tego wieczoru określenie. Była to reakcja głównie na futurystyczny kształt auta oraz
rozwiązania zastosowane we wnętrzu ultranowoczesność. Inni nie mogli wyjść
ze zdumienia, w jakie wprawił ich wielki
ekran wkomponowany w panel: „Ale to
chyba jest telewizor!”. Telewizor to nie
był, a nową Toyotę można zobaczyć
już nie tylko w telewizji – jest również
w Nowym Sączu!

TOYOTA KOBOS Nowy Sącz
Nowy Sącz, ul. Tarnowska 130
T +48 18 441 50 50, F +48 18 441 50 50
www.toyota-kobos.pl
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Sukces Spółka NOVA na Międzynarodowych Targach
ulegających biodegradacji, wydzielonych ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.

Panie Prezesie, gdzie i za co Spółka otrzymała Złoty
Medal?
Spółka otrzymała Złoty Medal MTP na Międzynarodowych Targach Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych Pol-Eco-System 2016 za technologię Bio innovation.

Czy technologia Bio innovation wykorzystuje odnawialne źródła energii?
W rozwiązaniach technicznych instalacji Bio innovation, w obszarze zasilania w energię elektryczną została zastosowana różnorodność źródeł energii w wyniku montażu instalacji fotowoltaicznej (PV),
jej korelacji z istniejącą elektrociepłownią biogazową oraz wdrożeniu systemu zarządzania energią.
Jako prosument energii elektrycznej z OZE, promujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne i innowacyjne mające wpływa na optymalizację zużycia
materiałów i energii. Wdrożona dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej poprzez zastosowanie energii odnawialnej, sprawiają że produkt jest przyjazny
dla środowiska naturalnego.

Czego dotyczy technologia Bio innovation?
Bio innovation - jest technologią biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych, dedykowaną dla procesu prowadzonego w zamkniętych bioreaktorach.
Podstawowym materiałem wejściowym do procesu
są odpady ulegające biodegradacji, tzw. „frakcja podsitowa”, wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz opcjonalnie odpady zebrane
selektywnie.
Zastosowana technologia pozwala na dostosowanie przedmiotowej instalacji do żądanej wydajności,
poprzez modułową rozbudowę systemu. W każdym
bioreaktorze prowadzony jest indywidualny proces biologicznego przetwarzania odpadów na podstawie zaimplementowanych parametrów w oparciu o dane wejściowe do systemu.

Kto jest autorem technologii?
Technologia została opracowana przez zespół autorski pracowników Spółki NOVA w wyniku prowadzonej
współpracy ze środowiskiem naukowym w celu optymalizacji procesów gospodarowania odpadami. Twórcy technologii wdrożyli innowacyjne rozwiązania techniczne i konstrukcyjne w ramach procesu biologicznego
przetwarzania odpadów.

W jaki sposób przebiega proces biologicznego przetwarzania odpadów?
Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na kontrolowanym wykorzystaniu mikrobiologicznych procesów przemiany materii do uzyskania rozkładu lub
przekształcenia zawartych w odpadach substancji organicznych w produkty: kompost w przypadku przetwarzania odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej, który zawracany jest do naturalnego obiegu
materii lub kompost przemysłowy, wykorzystywany
do rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych, powstający w wyniku przetwarzania odpadów

Jakie plany na przyszłość ma Spółka NOVA?
Dalszy rozwój nowych i innowacyjnych technologii
w obszarze gospodarki odpadami i z energetyki prosumenckiej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Z Prezesem Spółki NOVA
Piotrem Leszkiem Piotrowskim rozmawiała (KM)
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OKNA
DRZWI
BRAMY
OKNA DRZWI BRAMY
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Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44,
tel: 013 445 23 29,
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa k. Krynicy
z działką 15 ar- cena 360 tys. Tel.602-607-794
OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760
Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny zestaw
wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 zł.
Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok, pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 1300 zł.
Tel. 791386513.
Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania na obiekcie
handlowym przy ul.Węgierskiej w Nowym Sączu.
Tel: 661 991 285.
STARY motocykl, stan obojętny kupię. Tel. 507-187-349.
Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie prywatnych
mieszkań,domów oraz przedszkoli,biur i restauracji.
tel. 609 769 639, 668 522 954
REKLAMA

23 listopada, godz. 17.,
Hotel Beskid w Nowym
Sączu - spotkanie z Jerzym
Wójcikiem, autorem książki
„Oddział między AK a UB
- rzecz o Janie Wąchale Łaziku”
24 listopada, godz. 18, Sala
im. Romana Sichrawy Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym
Sączu - recital fortepianowy
Aleksandry Świgut
25 listopada, godz. 16.,
Galeria Sztuki „Siedlisko”
w Krynicy – Zdroju – wernisaż „Na skrzyżowaniu kultur
w Dolinie Popradu”
25 listopada, godz. 17.,
Sądecka Biblioteka Publiczna – spotkanie z autorskie
z mistrzem kryminału retro
Markiem Krajewskim
25 listopada, godz. 18.,
MCK „Sokół” w Nowym
Sączu - Podróżniczy Klub
Filmowy „Od marzeń po cel”
25 listopada, godz. 18.,
Miasteczko Galicyjskie w
Nowym Sączu – „Slajdowisko - tajemnicze podróże...
przez USA”
26 listopada, godz. 11., Teatr Nowy w Nowym Sączu –
spektakl „Śnieżka. Historia
odwrócona”
26 listopada, godz. 17.,
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – Gala Absolwentów 4.
Studium Folklorystycznego
dla Instruktorów Zespołów
Folklorystycznych
26 listopada, godz. 19., Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w Starym Sączu
-koncert Ani Dąbrowskiej
„Dla naiwnych marzycieli”
(AM)
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