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************
Tegoroczna Kapituła Konkursu Lidera Przedsiębiorczości Roku przyznała
17 równorzędnych tytułów
„LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2016”
Wyróżnienia nadane zostały za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym
i zagranicznym, a także za umiejętne korzystanie ze środków unijnych, które są
przeznaczane na rozwój firmy.
Wzorem lat ubiegłych Kapituła Konkursu - przy weryfikacji ankiet brała
pod uwagę: wysoką jakość i walory oferowanych wyrobów i usług,
wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii produkcji, nowoczesnych
metod zarządzania firmą, a także umiejętne wykorzystywanie możliwości
finansowania działalności ze środków unijnych.
Uczestniczące w konkursie firmy reprezentowały różnorodne branże
i zakres działania, a także charakteryzowała je różna lokalizacja prowadzonej
działalności.

Kapituła oceniała firmy według 3 kategorii:
 MIKRO FIRMY, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10
pracowników
 MAŁE FIRMY, czyli firmy zatrudniające mniej niż 50
pracowników
 INSTYTUCJE, W TYM SAMORZĄD TERYTORIALNY woj.

Mazowieckiego
Laureaci konkursu otrzymali statuetki „Lidera Przedsiębiorczości”
oraz dyplomy.

Wręczenia wyróżnień dokonali:
- Pan Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
- Pan Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich
- Pan Radosław Woźniak, Wiceprezes Zarządu Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A.
- Pan prof. dr hab. Jan Klimek, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
- Pan Edward Tomasz Połaski, Przewodniczący Kapituły Lidera
Przedsiębiorczości Roku 2016, Prezes Fundacji Małych
i ŚrednichPrzedsiębiorstw w Warszawie

Laureaci Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2016”
Honorowy tytuł: „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2016”
Kapituła
konkursu
przyznała
honorowy
tytuł
Lidera
Przedsiębiorczości Roku 2016 Panu Jerzemu Kwiecińskiemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnikowi
Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju
Regionalnego, Członkowi Rady Ministrów za szczególne
osiągnięcia w działaniach na rzecz promocji i rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw.

***

W kategorii Mikro Firma przyznano 9 równorzędnych wyróżnień
firmom:
 Kerris Group Sp. z o.o.
 Atlanti Nieruchomości MSW sp. z o.o.
 Prototypownia
 THE SECRET SOAP STORE
MONIKA KOSIENIAK – STAWOWIAK
 Fabryka Makaronu Sp. z o.o.
 GP Inter-Solutions Sp. z o.o.
 BFM SP. Z O.O.
 „Klamex” Zenon Oliszewski
 ANDCOM sp. z o.o.

Kerris Group Sp. z o.o.
Zakres działalności:
Działalność agencji interaktywnej, portale i sklepy internetowe
Firma Kerris Group Sp. z o.o. jest jedną z najszybciej rozwijających się
agencji interaktywnych na polskim rynku. Firma projektuje i dostarcza usługi
z zakresu kreacji, nowych technologii i performance marketing. Do klientów
agencji należą marki takie, jak Porsche, L’oreal czy Grohe. Blisko połowa
projektów firmy realizowanych jest dla klientów zagranicznych. Poza
standardową działalnością agencyjną inwestuje w obszarze e-commerce oraz
edukacji. Firma Kerris Group Sp. z o.o. jest zaangażowana w marketplace
z przedmiotami vintage, Patyna.pl, czy sklep internetowy współtworzony przez
designerów Artiglo.pl. Firma Kerris Group Sp. z o.o. stworzyła i prowadzi
nowoczesny portal o edukacji Edutorial.pl oraz wspiera rozwój platformy
Shopconnector.

Firma Kerris Group Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27; 00-867 Warszawa
tel. 22 378 28 38
biuro@kerris.pl
www.kerris.pl

Atlanti Nieruchomości MSW sp. z o.o.
Zakres działalności:
Zarządzanie nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Firma Nieruchomości MSW sp. z o.o. istnieje od 2012 roku. Firmę tworzą
osoby działające na rynku nieruchomości od ponad 10 lat. Wspólne
przedsięwzięcie zaowocowało wykreowaniem nowego lepszego standardu
zarządzania na rynku nieruchomości. Firma nie tylko stworzyła własne
procedury tak niezbędne przy administrowaniu nieruchomościami, ale również
na tej bazie opracowała pierwszy na rynku program, dzięki któremu może
przechowywać komplet danych dotyczący wszystkich nieruchomości, do
którego ma zawsze zdalny dostęp. Nieruchomości MSW sp. z o.o. działa
z myślą o kreowaniu rynku usług poprzez innowacyjne rozwiązania i ma
świadomość, że każda wspólnota zasługuje na najwyższą jakość obsługi.
Rozumie swoją pracę jako zapewnienie klientom komfortu i poczucia
bezpieczeństwa, jest wrażliwa na zgłaszane problemy. Każda nieruchomość jest
inna, dlatego i
każdą traktuje indywidualnie, wykorzystując wiedzę
i doświadczenie, by jak najlepiej obsługiwać Państwa nieruchomość.

.

Atlanti Nieruchomości MSW sp z o.o.
ul. Dunajecka 13/20; 02-369 Warszawa
tel. 22 299 59 75
fax. 22 844 05 41
biuro@atlanti.pl
www.atlanti.pl

Prototypownia
Zakres działalności:
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
PROtotypownia – systemy zasilania nowej generacji. Firma Prototypownia
realizuje systemy zasilania inne niż wszystkie. Inne, bo charakteryzujące się
innowacyjnym i proekologicznym podejściem, skupiające się na możliwościach
zmniejszenia zarówno szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne jak i
na budżet każdego z Klientów.

Realizuje:
- dostawy, montaże, umowy serwisowe agregatów prądotwórczych
- innowacyjne układy Samoczynnego Załączania Rezerwy pozwalające na
uruchomienie systemu nawet w przypadku tak poważnych awarii jak uderzenie
pioruna
- synchronizację agregatów prądotwórczych i agregatów z siecią
- testy systemów zasilania
Prototypownia specjalizuje się w produkcji obciążnic elektrycznych –
innowacyjnych urządzeń pozwalających na testowanie systemów zasilania
gwarantowanego i ich elementów (w tym: agregatów prądotwórczych, układów
SZR, transformatorów mocy, rozdzielni elektrycznych, zasilaczy UPS czy turbin
wiatrowych).
Jest laureatem tak prestiżowych konkursów jak Wiktoria Znak Jakości
Przedsiębiorców (2015 i 2016), Przedsiębiorca z Klimatem (2016), jako jedna z
nielicznych firm w Polsce wprowadziła normę ISO 50001 – System Zarządzania
Energią.
Firma Prototypownia jest zespołem młodych, ambitnych ludzi mających wiedzę
na temat tego co robią.

Prototypownia
ul. Kasztanowa 6A/1 lok.22; 64-542 Młodasko
tel. 61 307 17 79, 665 482 409
fax. 666 07 38
prototypownia@prototypownia.com.pl
Prototypownia.com.pl

THE SECRET SOAP STORE
MONIKA KOSIENIAK – STAWOWIAK
Zakres działalności:
Sprzedaż i dystrybucja naturalnych kosmetyków profesjonalnych do salonów
SPA oraz detalicznych dla klienta indywidualnego.
The Secret Soap Store bazuje na 30-letnim doświadczeniu producenckim.
Mieści się w Niepołomicach k. Krakowa. Zajmuje się tworzeniem, dystrybucją
i sprzedażą kosmetyków naturalnych i ekologicznych na dwóch płaszczyznach:
hurtowej oraz detalicznej. W jej ofercie znajduje się około 800 produktów dla
klientów detalicznych i profesjonalnych. Należą do nich kosmetyki
pielęgnacyjne, kąpielowe i profesjonalne do zabiegów kosmetycznych.
Receptura kosmetyków oparta jest na składnikach naturalnych. Firma The
Secret Soap Store współpracuje z renomowanymi i sprawdzonymi dostawcami
surowców, zapachów, ekstraktów i ziół. Kosmetyki sprzedawane są do
profesjonalnych salonów SPA i masażu oraz największych hoteli w Polsce.
Firma zajmuje się również opracowywaniem receptur oraz linii produktowych
dla klienta w formie marki własnej np. dla hoteli, gabinetów SPA i masażu czy
uzdrowisk. Śmiało możemy stwierdzić, że wszystkie produkty firmy The Secret
Soap Store cieszą się popularnością na rynku.

-+
THE SECRET SOAP STORE
MONIKA KOSIENIAK – STAWOWIAK
ul. Grabska 23; 32-005 Niepołomice
tel. 512-658-016
monika@secret-soap.com
forSpa24.pl

Fabryka Makaronu Sp. z o.o.
Zakres działalności:
Produkcja makaronu, klusek, kuskus i podobnych wyrobów mącznych
Fabryka Makaronu Sp. z o.o. jest ambitną firmą oferującą na ryku makarony
bezglutenowe tworzone tylko na bazie naturalnych składników, jedynie mąki
ryżowej i kukurydzianej oraz wody. Z optymizmem spogląda na szanse
rynkowe. Firma Fabryka Makaronu Sp. z o.o. oparła swój model biznesowy
o polską kadrę naukową, specjalnie przystosowany obiekt produkcyjnomagazynowy, który został wyposażony w nowoczesną linię produkcyjną oraz
konsekwentnie realizuje strategię rozwoju poprzez przemyślany model
zarządczo-właścicielski. Firma Fabryka Makaronu Sp. z o.o. tworzy produkty
dla swoich klientów, w taki sposób by ich często wymuszona dieta mogła być
urozmaicona doskonałym smakiem makaronów. Fabryka Makaronu Sp. z o.o. pragnie być liderem w swojej branży.

Fabryka Makaronu Sp. z o.o.
ul. Świetlicowa 7/9 O1; 05-520 Konstancin – Jeziorna
tel. 48 664 51 44, 535 502 570
biuro@avellini.pl
www.avellini.pl

GP Inter-Solutions Sp. z o.o.
Zakres działalności:
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, pozostała indywidualna
działalność usługowa
GP Inter-Solutions Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w branży
doradztwa biznesowego, tworzenia zindywidualizowanych analiz rynków
międzynarodowych oraz bezpośredniego wsparcia rozwoju sprzedaży
zagranicznej. Priorytetem firmy jest wsparcie polskich firm eksportowych, także
poprzez wykorzystanie dostępnych Funduszy Unijnych. Firma GP InterSolutions Sp. z o.o. stale rozwija swoje kompetencje i poszerza sieć kontaktów,
by móc efektywnie, nieprzerwanie i skutecznie uczestniczyć w promocji
polskiego biznesu w różnych regionach świata. To, co oferuje polskim firmom
to: profesjonalna pomoc w zakresie skutecznego rozliczania projektów UE,
realizacja działań zawartych we wniosku unijnym, pozyskiwanie klientów na
rynkach zagranicznych, skojarzenie z przedsiębiorcami, którzy korzystają
już ze środków unijnych. Ponadto firma, posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie w: tworzeniu analiz rynkowych, opracowywaniu strategii
rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw, realizacji wskaźników
produktu, pozyskiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych i podpisywania
kontraktów handlowych. Dzięki zawartym kontaktom i współpracy z innymi
specjalistami jest także w stanie przygotować materiały reklamowe, takie
jak profesjonalne spoty w różnych wersjach językowych m.in. polskim,
angielskim i perskim niezbędne przy efektywnej i skutecznej promocji firmy.
Wiedza pracowników pozwala zaoferować Państwu obsługę na najwyższym
poziomie. Wieloletnie doświadczenie pozwala na realizację projektów mających
na celu rozwój rodzimych firm, stosując przy tym sprawdzone rozwiązania.
Firma GP Inter-Solutions Sp. z o.o. stanowi zespół ekspertów, który wesprze
rozwój Państwa firmy. Wypracowane umiejętności, długoletnie doświadczenie
w kontakcie z przedsiębiorcami i instytucjami, doskonała organizacja pracy oraz
wiedza na temat poszczególnych gałęzi biznesu stanowi istotny czynnik
ułatwiający wdrażanie pomysłów i strategii.
Propozycja firmy GP Inter-Solutions Sp. z o.o. – to profesjonalne wsparcie
działań polskich firm.

GP Inter-Solutions Sp. z o.o.
ul. Ciołka 11a lok. 201; 01-445 Warszawa
tel. (22) 468 11 67
biuro@gpisgroup.com
www.gpisgroup.com

BFM SP. Z O.O.
Zakres działalności:
Produkcja materaców.
Produkcja pozostałych mebli
BFM Sp z o.o. z Bytomia to aktualnie jeden z wiodących na naszym rynku
producentów markowych łóżek i materaców. Firma BFM Sp z o.o. w swoim
portfolio posiada trzy marki segmentujące rynek. Senactive,wiodąca marka
firmy posiadająca w ofercie szeroką gamę najwyższej jakości produktów
znajduje się w stałej ofercie ok. 150 salonów w kraju. Firma od dwóch lat
posiada rozwój działu eksportu, który to jest aktualnie najbardziej dynamicznie

rozwijającym się w spółce. Firmę charakteryzuje ciągła praca nad jakością
oferty produktowej gwarantującej pełną satysfakcję klientowi ostatecznemu oraz
najwyższe standardy obsługi. Filozofią BFM Sp. z o.o. jest kultura i jakość
ustalonych zasad współpracy z klientami i dostawcami, które skutecznie budują
sukces przedsiębiorstwa w przyszłości.

BFM SP. Z O.O.
ul. Zabrzańska 5; 41-907 Bytom
tel. (32) 283 03 17
biuro@senactive.pl
www.senactive.pl

„Klamex” Zenon Oliszewski
Zakres działalności:
Produkcja stylowych okuć do drzwi i okien
Jednym z flagowych produktów w działającej na rynku od 1976 roku
Manufakturze KLAMEX są stylowe klamki wykonane z mosiądzu oraz
ozdobne okucia. Każdy, kto chciałby mieć w swoim domu lub biurze klamki
mosiężne z pewnością znajdzie coś dla siebie. W ofercie firmy dostosowanej do

potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów znajduje się dwanaście
kolekcji produktów, w skład których wchodzą m.in.: ozdobne klamki drzwiowe,
klamki okienne, karnisze, pochwyty, gałki drzwiowe, kołatki, szyldy na górny
zamek, rygle drzwiowe, baskwile okienne, narożniki drzwiowe i okienne jak
również niszowe ozdobne odbojniki drzwiowe, zdobione tuleje wentylacyjne do
drzwi WC oraz stylowe pręty dywanowe. Wszystkie wyroby są wykonywane
ręcznie, z niezwykłą dbałością o szczegóły. Jeżeli interesuje Państwa wysoka
jakość produktów, zapraszamy do Manufaktury KLAMEX, w której każdy
element będzie wykonywany ręcznie na Państwa indywidualne zamówienie.

„Klamex” Zenon Oliszewski
ul. Wawerska 9; 05-410 Józefów
tel. 22 789-34-90
biuro@klamex.pl
www.klamex.pl

ANDCOM sp. z o.o.
Zakres działalności:
Doradztwem w zakresie informatyki
Działalność związana z oprogramowaniem
Spółka ANDCOM powstała w lipcu 2010. Dzięki przywiązywaniu ogromnej
uwagi do wartości, którymi są: szacunek dla Klientów, Pracowników
i Współpracowników, pełna odpowiedzialność oraz pasja, spółka jest w stanie
z sukcesem realizować misję, którą jest minimalizacja ryzyka w zarządzaniu
projektami poprzez dostarczanie nowoczesnych produktów informatycznych
(PPM) oraz kompetentnych usług doradczych i szkoleniowych w obszarze
zarządzania projektami.
ANDCOM sp. z o.o. posiada dwa główne filary swojej działalności. Pierwszym
z nich jest pion konsultingowy w ramach, którego skupia się na świadczeniu
usług doradczych związanych z zarządzaniem projektami, w tym głównie:
outsourcingiem kadry zarządzającej projektami, doradztwem w zakresie
tworzenia wewnętrznych standardów zarządzania projektami (metodyk),
tworzeniem biur zarządzania projektami PMO (Project Management Office)
oraz działalnością szkoleniową. Drugim filarem jest pion rozwoju i wdrożeń
systemów PPM (Project Portfolio Management), w ramach którego spółka
stworzyła oraz ciągle rozwija autorską platformę do zarządzania portfelem
projektów o nazwie ANDCOM PPM. Niewątpliwym atutem spółki ANDCOM
stanowiącym również o jej konkurencyjności jest kompletność usług
związanych z obszarem zarządzania projektami, a także posiadanie autorskiej
platformy informatycznej wpierającej procesy zarządzania projektami.
W stosunkowo, krótkim okresie swojego istnienia spółka zdążyła nawiązać
współpracę biznesową z wieloma podmiotami, w tym również, z takimi filarami
polskiej gospodarki, jak Ciech S.A oraz INTEGER S.A. W chwili obecnej
spółka realizuje opracowaną strategię marketingową w ramach, której promuje
swój system w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy oraz Rumunia.
W ostatnim czasie spółka prezentowała swój system ANDCOM PPM, jako
wystawca, na targach CEBIT w Hanowerze, APPS World w Londynie, TIB
w Bukareszcie oraz ICT EXPO w Hong Kongu. Prezentowany produkt otrzymał
od odwiedzających bardzo pomyślne recenzje, w których dostrzeżono przede
wszystkim pełen wachlarz, przemyślanych i bardzo starannie przygotowanych
funkcjonalności, ale także nietuzinkową szatę graficzną.

Wartym podkreślenia jest również fakt propagowania doświadczeń biznesowych
w świecie nauki. Dzielenie się wiedzą poprzez uczestnictwo pracowników
spółki ANDCOM w konferencjach i sympozjach naukowych jest jej
niewątpliwym atutem

ANDCOM sp. z o.o.
ul. Puszczyka 1B/1; 05-5155 Zgorzała
tel. 502 428 847
biuro@andcom.pl
www.andcom.pl

W kategorii Mała Firma przyznano 3 równorzędne wyróżnienia
firmom:
 Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o.
 Point of View spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
komandytowa
 MONEVIA SP. Z O.O.

Zakłady Artykułów Technicznych
„ARTECH” Sp. z o.o.
Zakres działalności:
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Spółka Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. jest
dynamicznie działającą i ciągle rozwijającą się firmą w sektorze przetwórstwa
tworzyw sztucznych oraz produkcji wyrobów z metalu zlokalizowaną w Łodzi
(przy ul. Wersalskiej 54 w pobliżu dróg krajowych i autostrad A1 i A2). W
sprzedaży oferuje głównie asortyment własnej produkcji tj. pojemniki na odpady
medyczne i niebezpieczne, pojemniki warsztatowe, pojemniki magazynowe,
pojemniki transportowe, pojemniki typu Euro, pojemniki ogrodnicze oraz szpule
do nawijania drutów. W ofercie Spółki znajdują się również produkty w których
sprzedaży pośredniczy tj. kanistry, beczki, regały, wózki. Spółka Zakłady
Artykułów Technicznych „ARTECH” prowadzi również usługowe walcowanie
na zimno, cięcie i prostowanie oraz konfekcjonowanie drutów okrągłych. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu Spółka oferuje swoim klientom kompleksową
obsługę obejmującą doradztwo, dostosowanie realizacji zamówienia do potrzeb
klienta (kolorystyka, nadruk metodą hot-print) oraz dostawę produktów do
klienta. Dewizą Spółki jest rozpoznanie i spełnianie indywidualnych potrzeb
klientów w zakresie systemów opakowań logistyki wewnętrznej, a także
reagowanie na zmiany zachodzące w preferencjach klientów na rynku i dążenie
do dostosowania oferty do ich aktualnych potrzeb. Oferowany przez Spółkę
asortyment optymalizuje procesy logistyczne w różnych branżach przemysłu
spożywczego, motoryzacyjnego, farmaceutycznego czy elektronicznego.
Pozwala również na maksymalne wykorzystanie przestrzeni (poprzez np.
oferowanie listew bądź regałów na pojemniki warsztatowe, czy możliwość
sztaplowania większości produkowanych przez Spółkę pojemników). Ponadto
Spółka oferuje skup odpadów z tworzyw sztucznych: PP (polipropylen) oraz

HDPE (polietylen). Przemiał powstały z poddania tych odpadów recyklingowi
Spółka ponownie wykorzystuje w procesie produkcji niektórych grup
asortymentu.

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o.
ul. Wersalska 54; 91-212 Łódź
tel. (42) 652-53-22, (42) 652-75-41
fax. (42) 652-52-98
sekretariat@zat-artech.com.pl
www.zat-artech.com.pl

Point of View
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
Zakres działalności:
wynajem powierzchni magazynowych, logistyka, obsługa projektów
e-commerce, transport i spedycja, usługi celne w procedurze uproszczonej
w miejscu magazynowania

Firma Point of View sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma
specjalizująca się w logistyce magazynowej oraz drobnicowej dystrybucji
produktów (e-logistyka). Przez lata funkcjonowania firma rozwijała się w
kierunku zwiększenia portfela swoich nieruchomości oraz dywersyfikacji usługi
i bazy klientów.
Firma Point of View sp. z o.o. swój sukces zawdzięcza kilku kluczowym
czynnikom – jest rzetelną, wiarygodną i elastyczną firmą, która jest otwarta na
potrzeby swoich Klientów.
Logistyczna baza firmy jest stale modernizowana – tak, aby sprostać
pojawiającym się nowym potrzebom Klientów.
Ostatnie lata przyniosły firmie Point of View bardzo dynamiczny rozwój,
kilkadziesiąt nowych projektów, w tym m.in. w ramach usług copackingowych
oraz e-commerce. Firma Point of View sp. z o.o. jest liderem logistycznym w
zakresie nowych innowacyjnych wdrożeń logistycznych dla e-commerce oraz
stale zwiększa bazę własnych powierzchni magazynowych, dzięki czemu może
być coraz bardziej konkurencyjna i rozpoznawalna.

Point of View Sp. z o.o Sp.k.
ul. Julianowska 37; 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 41 10
biuro@pov.com.pl
www.pov.com.pl

MONEVIA SP. Z O.O.
Zakres działalności:
Finansowa działalność usługowa
Firma Monevia sp. z o.o. to odpowiedź na oczekiwania klientów z sektora
mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania należności. Wspiera
finansowo zwłaszcza te firmy, które wystawiają miesięcznie małą liczbę faktur z
wydłużonym terminem płatności lub o niewielkich nominałach - generując przy
tym obroty na niewystarczającym poziomie, by skorzystać z kredytów
bankowych czy usług firm faktoringowych. Monevia udostępnia gotówkę
zamrożoną w formie faktur z długimi terminami płatności, bez dodatkowych
formalności i długoterminowych umów współpracy. Klienci mają do dyspozycji
elastyczne narzędzie, służące wspieraniu ich płynności finansowej. Platforma
Monevia to nowoczesny, mobilny i zupełnie darmowy system finansowy, za
pomocą którego możliwa jest sprzedaż pojedynczych faktur niewymagalnych
lub całych ich pakietów – decyzja o tym czy korzystać z niej stale czy doraźnie,
należy tylko i wyłącznie do klienta.
Wykup faktur niewymagalnych to nowoczesna alternatywa dla faktoringu
i pożyczek, skierowana również do podmiotów szukających zewnętrznych
źródeł finansowania działalności – atrakcyjniejszych i bardziej mobilnych od
wyżej wymienionych.

MONEVIA SP. Z O.O.
ul. Słowackiego 1; 85-008 Bydgoszcz
tel. (52) 525 77 10
monevia@monevia.pl
www.monevia.pl

W kategorii instytucje, w tym samorządy terytorialne (jednostki
samorządu terytorialnego i instytucje wspierające
przedsiębiorczość) przyznano 4 równorzędne wyróżnienia:
 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 Europejski Fundusz Leasingowy SA
 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej
 Gmina Tarczyn

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - z Centralą w Warszawie, działa na polskim
rynku od 1992 roku. Zrzeszając 355 banków spółdzielczych tworzy ich
największe zrzeszenie w Polsce. Łączy funkcje banku zrzeszającego oraz
komercyjnego. Poprzez sieć liczącą ponad 40 placówek oferuje produkty
finansowe dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i średnich
przedsiębiorstw. Sektor bankowości spółdzielczej funkcjonuje od 150 lat. Bank
BPS S.A. jak i zrzeszone banki spółdzielcze opierają się wyłącznie na rodzimym
kapitale oraz kultywują polski charakter. Bankowość spółdzielczą wyróżnia jej
relacyjny charakter, który kładzie nacisk na budowanie długotrwałych i bliskich
relacji z Klientami. Bankowość spółdzielcza to dziedzina szczególna, gdzie
następuje połączenie działalności komercyjnej z realizowaną misją społeczną.
Historia i tradycja świadczenia usług na rzecz lokalnych społeczności,
w szczególności przedsiębiorców z sektora mikroprzedsiębiorstw nadały
bankowości spółdzielczej charakter banku lokalnego, co dodatkowo wyróżnia
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. spośród innych komercyjnych banków
w Polsce. Bliskość klienta, decentralizacja i co za tym idzie szybkość
podejmowania decyzji, indywidualne podejście do klienta oraz elastyczna oferta
produktowa szyta na miarę konkretnego Klienta to przewaga konkurencyjna
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81; 00-844 Warszawa
tel. 801 321 456
fax. (86) 215 50 01
kontakt@bankbps.pl
zespolkomunikacji@bankbps.pl
www.bankbps.pl

Europejski Fundusz Leasingowy SA
Europejski Fundusz Leasingowy rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1991r.
Jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce w znaczący sposób
przyczynił się do budowania i kształtowania się polskiego rynku leasingu.
Spółka jest prekursorem polskiego leasingu i nieprzerwanie od 25 lat
największą spółką leasingową i branżowym liderem. Od 2001 roku EFL jest
częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność
i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji
finansowej o międzynarodowym zasięgu.

EFL jest 100 proc. udziałowcem spółek Carefleet SA, Eurofactor , EFL Finance
i EFL Service.
Dzięki synergii należących do Grupy EFL spółek, firma jest dostawcą
komplementarnych rozwiązań finansowych takich jak leasing, pożyczka,
wynajem, faktoring i ubezpieczenia oraz szeregu usług dodatkowych.
EFL od 25 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami
i dostawcami: maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych.
Firmę wyróżniono pięciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi
i czterokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 280 tysięcy klientów
wybrało EFL na swojego partnera w biznesie.

Europejski Fundusz Leasingowy SA
ul. Pl. Orląt Lwowskich 1; 53-605 Wrocław
tel. +48 71 377 77 77
fax. +48 71 377 77 78
sekretariat@efl.com.pl
www.efl.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych
Programów Unii Europejskiej
"KPK IF prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą dla”
1) przedsiębiorców (głównie MŚP), ułatwiając im dostęp do preferencyjnego
finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej,
2) instytucji finansowych, zainteresowanych udziałem w systemie wdrażania
instrumentów finansowych programów UE (tzw. polska platforma)
KPK IF jest przykładem udanego partnerstwa publiczno-prywatnego sui generis.
Sektor prywatny (izba gospodarcza sektora finansowego) zaangażował
profesjonalistów, autorytet i kontakty – niezbędne dla sukcesu w tym obszarze,
zaś sektor publiczny (MR/PARP) sfinansował koszty operacyjne tego wehikułu.
W efekcie w latach 2007-2015 z usług KPK skorzystało ponad 100 tysięcy
przedsiębiorców, na polski rynek trafiło 9 mld zł preferencyjnego finansowania
dla MŚP, z którego skorzystało do tej pory prawie 20 tysięcy przedsiębiorców.
Preferencyjne finansowanie ze wsparciem instrumentów finansowych
programów UE znalazło się zaś w ofercie 32 pośredników finansowych różnego
rodzaju (banków, przedsiębiorstw leasingowych, funduszy pożyczkowych,
funduszy poręczeń kredytowych), co plasuje Polskę w europejskiej czołówce.
KPK IF przełamał stereotypy i obawy polskiego rynku przed instrumentami
zwrotnymi programów tzw. brukselskich (ramowych), tj. zarządzanych wprost
przez KE, bez tzw. kopert narodowych. Polacy zaczęli realnie korzystać z tych
instrumentów. Innowacyjne podejście na którym bazuje KPK IF, polegające,
m.in. na zmapowaniu i obsłudze w jednym miejscu wszystkich instrumentów
i interesariuszy instrumentów zwrotnych programów UE pozwala nie tylko
lepiej przygotować się do międzynarodowych konkursów o pozyskanie nowych
środków, ale i zaoszczędzić małym przedsiębiorcom czas i pieniądze związane
z dotarciem do kompetentnej informacji. Poza tym dzięki KPK IF polscy
podatnicy niejako odzyskują środki jakie trafiły do programów ramowych
w postaci polskiego wkładu/składki w ramach budżetu UE.
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych uczestniczy także,
jako jedyny ośrodek tego typu w Polsce, w realizacji „Planu Inwestycyjnego dla
Europy” w zakresie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw. W marcu 2016
r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów wskazał KPK jako element
krajowego mechanizmu wdrożenia Europejskiego Funduszu Inwestycji
Strategicznych oraz Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych,

koordynowanego przez Ministra Rozwoju. Na mocy porozumienia
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zawartego w kwietniu 2016 r., KPK
stał się krajowym partnerem EBI w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa
Inwestycyjnego.
Osiągnięcia KPK IF zostały wielokrotnie dostrzeżone- zarówno na forum
krajowym, jak i unijnym w postaci nagród i wyróżnień."

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów
Unii Europejskiej
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

GMINA TARCZYN
Tarczyn to niezwykle przyjazna i urokliwa gmina, łącząca w sobie standardy
nowoczesności i kultywację wspaniałych tradycji, usytuowana przy głównych
trasach komunikacyjnych - blisko Warszawy i największego w Polsce lotniska
im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu.
Posiada świetne warunki do: hipoterapii, uprawiania jeździectwa, turystyki
rowerowej i wędkarstwa. W tutejszych gospodarstwach i ośrodkach
agroturystycznych można też skosztować specjałów tradycyjnej staropolskiej
kuchni oraz produktów regionalnych. Innymi atutami miejscowych terenów są,
m.in. piękne lasy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i unikalne ekosystemy
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Wieloletnia tradycja ogrodnicza sprawia, że tarczyńskie sady przewodzą
w produkcji najdorodniejszych owoców w okolicy, m.in. jabłek, gruszek
i czereśni. To tajemnica miejscowego mikroklimatu, czystego środowiska,
a przede wszystkim wiedza naszych sadowników, podparta nowoczesnymi
metodami produkcyjnymi.
Nie brakuje tu wspaniałych zabytków. W centrum Tarczyna wznoszą się
gotyckie mury XVI-wiecznej świątyni pw. św. Mikołaja. Cennym obiektem
architektury jest również modrzewiowy kościółek w m. Rembertów, zbudowany
w XVIII w. Jednym z ostatnich ocalałych zabytków kolejnictwa wąskotorowego
w Polsce i w Europie jest kolej dojazdowa z końca XIX wieku, która sezonowo
przewozi wielu turystów.
W Tarczynie corocznie odbywa się międzynarodowa gala kickboxingu, w czasie
której rywalizują najlepsi sportowcy w tej dziedzinie z całego świata! Inną dużą,
międzynarodową imprezą sportową w gminie jest Półmaraton Tarczyński,
goszczący co roku ok. tysiąca uczestników.
O tym, że gmina Tarczyn jest idealnym miejscem dla inwestorów przekonało się
wiele firm, które tu zainwestowały. Na obszarze gminy znajdują się bowiem
bardzo atrakcyjne tereny pod różnego rodzaju działalność.
Za ciągły, dynamiczny rozwój, za realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych
i projektów szkoleniowych, poszanowanie dla ekologii, dbałość o rozwój
mieszkańców (w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, sportu, komunikacji i
bezpieczeństwa) oraz za przyjazne nastawienie wobec inwestorów gmina
Tarczyn otrzymała szereg wyróżnień na arenie ogólnopolskiej i regionalnej.

GMINA TARCZYN
ul. Juliana Stępkowskiego 17; 05-555 Tarczyn
tel. 22 715 79 00
fax. 22 727 81 91
e-mail: tarczyn@tarczyn.pl
www.tarczyn.pl

