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W WARSZAWIE
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ROKU 2017

Warszawa, dnia 25 października 2017 r.

Finał Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”
Patronat honorowy nad Galą Ogólnopolskiego Konkursu
„Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”
przyjął Pan Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Patronat nad konkursem objęła
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
************
Tegoroczna Kapituła Konkursu Lidera
Przedsiębiorczości Roku przyznała 17 tytułów
„LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017”
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 4 kategorii:
•
•
•
•

MIKRO Przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10
pracowników
MAŁE Przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 50
pracowników
ŚREDNIE Przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 250
pracowników
INSTYTUCJE, W TYM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
woj. mazowieckiego
Laureaci konkursu otrzymali
oraz dyplomy.

statuetki „Lidera Przedsiębiorczości”

Laureaci Konkursu
„Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”

Honorowy tytuł
„Lidera Przedsiębiorczości Roku 2017”
Tegoroczna Kapituła Konkursu, z okazji XXV – lecia Fundacji Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie za szczególne osiągnięcia
w działaniach na rzecz promocji i rozwoju MSP przyznała tytuł

Honorowego

„Lidera

Przedsiębiorczości

2017” Panu Bogusławowi Wójcikowi,

Roku

byłemu Prezesowi

Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, honorowemu Prezesowi
Związku Rzemiosła Polskiego, byłemu Prezesowi Mazowieckiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Osobie, która wiele lat
pracy i dużo swojego serca włożyła w rozwój działalności i doskonalenie
funkcjonowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Za jego kadencji
odbył się 19. Światowy Kongres Small Businessu, w którym udział wzięło
ponad 2600 osób z 65 krajów. Pan Bogusław Wójcik został wybrany na
Prezydenta Światowego Kongresu. Wynikiem działań Światowego
Kongresu Small Businessu było powołanie Fundacji Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, której został Prezesem.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości”
Z

okazji

XXV-lecia

działalności

Fundacji

Małych

i

Średnich

Przedsiębiorstw, Kapituła Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku
2017” postanowiła przyznać tytuł „Lidera Przedsiębiorczości” w uznaniu
za

wybitnie

zaangażowanie

w

działalność

na

rzecz

rzemiosła

–

byłemu

i przedsiębiorców sektora MSP

-

Panu

Stefanowi

Rynowieckiemu

Dyrektorowi Fundacji MSP

- Pani Beacie Ostrowskiej – Zastępcy Dyrektora
Fundacji MSP

- Pani Alicji Sawickiej – Głównej Księgowej MSP

Pan Stefan Rynowiecki, Pani Beata Ostrowska i Pani Alicja Sawicka byli
inicjatorami

i

organizatorami

wielu

przedsięwzięć

na

rzecz

przedsiębiorców polskiego sektora MSP. Do największych ich osiągnięć
należą w szczególności organizacja:

- dorocznego Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i Średnich
Przedsiębiorstw z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców MSP,
Rzemiosła polskiego i Rządu RP,
- konkursu LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU i promocja laureatów
na rynku krajowym,
- Mazowieckich Spotkań Przedsiębiorców organizowanych od 2005 r.
w formie warsztatów, które inspirowały do

powstawania w Polsce

nowoczesnych i przyjaznych odbiorcy przedsiębiorstw,
-

Punktu

Konsultacyjnego

dzięki

któremu

Przedsiębiorcy

mogli

bezpłatnie zasięgać informacji o dostępnych Funduszach UE
Przy ich dużym udziale Fundacja MSP została Regionalną Instytucją
Finansującą,

co wydatnie

ułatwiło

mazowieckim

przedsiębiorcom

absorpcję funduszy unijnych przeznaczonych na innowacje i inwestycje
w kapitał ludzki.

W kategorii Mikro Firma przyznano 4 równorzędne
wyróżnienia firmom:
1. Firma TRANSLATION STREET
2. Firma GENEROS Zarządzanie MSW sp. z o.o.

3.

Firma CAMBRIDGE SCHOOL OF ENGLISH
SP. Z O.O.

4. Firma Kamieniarstwo Artystyczne
Jerzy Michalak

Firma
TRANSLATION STREET
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Firma Translation Street to firma z Krakowa powstała w 2010 roku.
Jest profesjonalną firmą świadczącą usługi na rynku tłumaczeniowym.
Zaczynała na rynku lokalnym Krakowa, dalej – Małopolski, a później
Polski. Z czasem pozyskała klientów z zagranicy: z Węgier, Słowacji,
Francji i innych krajów Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych.
Translation Street oferuje klientom tłumaczenia specjalistyczne zwykłe i
uwierzytelnione,

tłumaczenia

ustne,

redakcję,

lokalizację

oprogramowania i stron internetowych, skład DTP oraz transkreację
i usługi kreatywne. Świadczy usługi tłumaczeniowe we wszystkich
kombinacjach językowych. Na stałe współpracuje z największymi firmami
z branży lotniczej, motoryzacyjnej, z koncernami farmaceutycznymi,
z korporacjami z sektora IT, z wiodącymi wydawnictwami, startupami,
firmami konsultingowymi i kancelariami prawnymi. Niezmiennie stara się
i pracuje zgodnie z wartościami marki Translation Street , czyli
niezawodnie dostarcza tłumaczenia na czas w wysokiej jakości.
Zaufanie, jakie mają klienci do Translation Street, procentuje. Firma
Translation Street z dumą patrzy na to, jak firmy, którym dostarcza
tłumaczenia, zdobywają nowe rynki. Firma Translation Street

jest

członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń – chwalą
firmę Translation Street za dobre praktyki, etyczne działania, pracę

według normy ISO 17100:2015. Translation Street. Terminowo.
Słowo.

ul. Rydlówka 20
30-363 Kraków
+48 12 36 26 000
+48 12 36 24 533
biuro@translationstreet.pl
www.translationstreet.pl

**********

Firma

GENEROS Zarządzanie MSW sp. z o.o.
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Firma GENEROS Zarządzanie MSW sp. z o.o. z Warszawy istnieje od
2013 roku. Firmę tworzą osoby działające na rynku nieruchomości od
ponad 10 lat. Wspólne przedsięwzięcie zaowocowało wykreowaniem
nowego lepszego standardu zarządzania na rynku nieruchomości.
GENEROS

Zarządzanie MSW sp. z o.o. nie tylko stworzyło własne

procedury tak niezbędne przy zarządzaniu nieruchomościami, ale
również na tej bazie opracowało pierwszy na rynku program, dzięki
któremu można przechowywać komplet danych dotyczący wszystkich
nieruchomości, do których ma zawsze zdalny dostęp.
Firma GENEROS Zarządzanie MSW sp. z o.o. działa z myślą
o kreowaniu rynku usług poprzez innowacyjne rozwiązania i ma
świadomość, że każda nieruchomość 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 traktują indywidualnie,
wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, by jak najlepiej obsługiwać
Państwa nieruchomość

ul. Dunajecka 13/20
02-369 Warszawa
22 299 59 75
22 844 05 41
biuro@generos.pl
www.generos.pl

***********

Firma
CAMBRIDGE SCHOOL OF ENGLISH SP. Z O.O.
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017

Firma Cambridge School of English Sp. z o.o. z Warszawy to szkoła
języka

angielskiego

o

ugruntowanej

pozycji

na

rynku

szkoleń

stacjonarnych działająca od 1991 roku. Organizuje oprócz szkoleń
językowych szkolenia profesjonalne dla pracowników i menedżerów
z wykorzystaniem innowacyjnej platformy SIMTEAM i Eduardo do
symulacji biznesu.
Organizuje kursy języka angielskiego oraz innych języków obcych dla
klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych na wszystkich poziomach
zaawansowania

w

oparciu

o

autorskie

programy

nauczania.

W nauczaniu języków obcych stosuje mnemotechniki, posługuje się
mapami pamięci, wykorzystuje wizualizację.
Cambridge School of English oferuje ciekawe zajęcia dodatkowe takie
jak Grammar SOS, Conversation Club, film nights i dostęp do biblioteki
szkolnej.
Kadra Cambridge School of English to wyłącznie wykwalifikowani Native
Speakers

oraz

lektorzy

polscy,

absolwenci

filologii

i

studiów

lingwistycznych, co umożliwia słuchaczom osłuchanie się i przyswojenie
odpowiedniej wymowy, nabycie pewności siebie w posługiwaniu się
językiem obcym, a także poznanie kultury brytyjskiej.
Cambridge School of English posiada m. in. Akredytację Kuratorium
Oświaty, Certyfikat Jakość Roku 2008, Znak Jakości KidZone Edycja
2013.

ul. Widok 10/ LU1
00-023 Warszawa
22 622-30-19
22 621-27-25
cambridge@cambridge.com.pl
www.cambridge.com.pl

**********

Firma
Kamieniarstwo Artystyczne Jerzy Michalak
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Firma Kamieniarstwo Artystyczne Jerzy Michalak z Łowicza działa na
rynku od ponad 32 lat. Firma zajmuje się wykonywaniem pomników
i nagrobków. Odgrywa w kraju znaczącą rolę, doskonale radzi sobie
z wyzwaniami współczesnego, wolnego rynku spełniając najwyższe
standardy profesjonalne i etyczne. Wizytówką firmy są pomniki mi.in :
Papieża Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Jerzego Popiełuszki,
Ofiarom Niemieckim Obozów Pracy, Żołnierzy Szarych Szeregów,
Poległym w wielkiej bitwie nad Bzurą.

Pasją właściciela firmy Pana Jerzego Michalaka jest rzeźba i grafika
w kamieniu oraz renowacja i konserwacja, której to tajniki sztuki
zagłębiał w renomowanej firmie konserwatorskiej w Wiedniu.
Wyroby firmy są ręcznie wykuwane. Stosowane są nowatorskie
rozwiązania w rzeźbie i w grafice których od 20-tu lat nikt nie próbował
naśladować. Oryginalność i kunszt produktu jest nieporównywalny do
mechanicznego czy laserowego.
Firma Kamieniarstwo Artystyczne Jerzy Michalak eksponuje swoje
produkty w kraju i w wielu miastach Europy, a nawet Azji, jak np.
Shanghai 2010 World Expo na światowej wystawie pod hasłem „Better
city – better Live”.
Pan Jerzy Michalak posiada tytuł mistrza w zawodzie kamieniarz,
certyfikat na rzeźbę i grafikę w kamieniu. Jest laureatem wielu wyróżnień
i odznaczeń.
Firma Kamieniarstwo Artystyczne Jerzy Michalak już po raz drugi jest
Laureatem Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”. Pierwszy tytuł
Lidera uzyskała w roku 2009 .

ul. Mostowa 5A
99-400 Łowicz
tel. 46 837-37-19
fax 46 837-37-19

W kategorii Mała Firma przyznano 4 równorzędne
wyróżnienia firmom:
1.

Firma PZM WIMET Józefów
Zbigniew Wiśniewski sp. j.

2.

Firma POINT OF VIEW SP. Z O.O. SP.K.

3.

Firma INDEPENDENT DIGITAL SP. Z O.O.

4.

Firma RONOMED SP. Z O.O. SP.K.

Firma
PZM WIMET Józefów Zbigniew Wiśniewski
sp. j.
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Firma PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP.J z Józefowa – miasta
w województwie mazowieckim, działa na rynku nieprzerwanie od 1976
roku.

PZM

WIMET

to

polskie

małe,

rodzinne,

rzemieślnicze

przedsiębiorstwo.
Misją firmy PZM WIMET jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji
i dystrybucji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz produktów
specjalnych dla służb mundurowych. Firma pragnie by było to
realizowane w sposób przyjazny dla klienta, dający im pełną satysfakcję
oraz zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału
pracowników.
Istotą działalności firmy jest jej funkcjonowanie w dobrej kondycji
finansowej oraz spełnienie oczekiwań klientów i zdobycie ich zaufania.
Cykliczne zwiększanie przychodów wynika z rozszerzenia oferty

i asortymentu. Spełnianie oczekiwań Klientów jest realizowane poprzez
wsparcie doświadczeniem i kompetencją

pracowników oraz pomocą

przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów. To Klienci i poziom ich
zadowolenia z usług firmy stanowią o sukcesie firmy PZM Wimet.
Mottem Prezesa PZM Wimet jest hasło „FIRMA TO LUDZIE”.
Firma przyjmuje nowe strategie działania - wymuszone przez nowy
rynek, powszechność nowoczesnych technologii i znaczenie marketingu
bezpośredniego. Stale wdraża ulepszenia i modernizacje, mające na
celu poprawienie oferty i zakresu usług Firmy.
PZM Wimet posiada ponad 120 istotnych wyróżnień i nagród, m.in.:


Nagroda

Gospodarcza

Przedsiębiorstwa,

dla

zwana

Najlepszego

„Polskim

Małego

Noblem

Polskiego

Gospodarczym”

odebrana z rąk Prezydenta RP


Order Ecclasiae Populoque Servitum Praestanti otrzymany z rąk
Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski



Tytuł Euro Firma Fair-Play – EFFP 2016- Międzynarodowa
Kapituła Programu CIRF – Innowacyjna i Rzetelna Firma



Gepard Biznesu 2015 – Instytut Europejskiego Biznesu na
podstawie danych z KRS

 E-Gazele Biznesu 2016 dla dynamicznie rozwijających się firm
e-commerce – Puls Biznesu
 Gazele Biznesu 2016 dla najdynamiczniej rozwijających się firm –
Puls Biznesu
Firma uzyskała tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” trzykrotnie,
w latach 1996, 2001, 2003.
Dodatkowo szczyci się zdobyciem prestiżowego tytułu „Lider Liderów
Przedsiębiorczości” na 31 Światowym Kongresie Small Businessu
w 2004 r.

ul. Krucza 2
05-420 Józefów
22 789-31-15
22 789-31-32
216@pzmwimet.pl
www.pzmwimet.pl

**********

Firma
POINT OF VIEW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Firma Point of View Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa to firma z Piaseczna k/Warszawy, istnieje od
2004 roku. Point of View to dynamicznie rozwijający się Operator Usług
Logistycznych. Spółka wyspecjalizowała się w wielokanałowej obsłudze
logistycznej – tzw. omnichannel oraz e-logistyce dla całej branży
e-commerce. Znaczący udział w przychodach firmy ma również
tradycyjna logistyka kontraktowa oraz usługi o wartości dodanej (VAS –
value added services) takich jak co-packing, etykietowanie, budowanie
zestawów, obsługa zwrotów itd. Spółka zapewnia również wsparcie
logistyczne w imporcie towarów z Chin i innych krajów azjatyckich, które
coraz częściej odbywa się koleją przy wykorzystaniu nowego szlaku
jedwabnego, a same odprawy celne odbywają się w procedurze
uproszczonej na miejscu w magazynach przeznaczenia.
Klientami firmy są zarówno duże międzynarodowe korporacje jak
również małe start up’y.

Wymagania klientów charakteryzują się

ogromną różnorodnością posiadanych procedur, wymagań, możliwości
dlatego elastyczne i indywidualne podejście do każdego klienta jest
niezmiernie istotne. Otwartość nie tylko na potrzeby klientów, ale
wykorzystywanie know-how we wspieraniu ich własnych procesów, aby
były bardziej optymalne i ekonomiczne sprawia, że ich biznesy
wzrastają,

a

klienci

doceniają

Point

of

View

jako

rzetelnego,

wiarygodnego i elastycznego partnera.
Aktualnie

spółka

posiada

4

własne

centra

logistyczne

oraz

2 wynajmowane o łącznej powierzchni około 75 tys. metrów. Ilość
powierzchni magazynowych i centrów logistycznych rośnie wprost

proporcjonalnie ze wzrostem obrotów. Aktualna skala operacji to obrót
paletowy na poziomie około 2000 zleceń dziennie i obrót prawie 130 tyś
palet i paczek w miesiącu.
Spółka cały czas inwestuje w rozwój swoich systemów informatycznych
i infrastruktury magazynowe oraz w ciągłe szkolenia i rozwój
pracowników. Dzięki temu z market follower spółka stała się kreatorem
i liderem rynku oraz promotorem nowoczesnych rozwiązań. Wzrastające
doświadczenie z jednej strony oraz

innowacyjność i kreatywność

z drugiej, zapewniają zrównoważony rozwój biznesu i jego sukces.
Zbudowana skala operacji firmy Point of View pozwala coraz śmielej
i sprawniej rozpychać się pomiędzy dużymi operatorami logistycznymi
i wygrywać coraz większe i coraz bardziej wymagające przetargi.
Fakt, że rzetelnie zarządza różnorodnymi projektami i optymalizuje
działania

sprawia,

że

jest

rozpoznawalnym,

konkurencyjnym

i poszukiwanym operatorem logistycznym.
Chętnie wspiera różne akcje społeczne – trzeci rok z rzędu jest
partnerem logistycznym Katolickiej Szkoły pod Żaglami oraz regularnie
wspiera lokalną świetlicę w Konstancinie-Jeziornej. Wspiera lokalne
dziecięce drużyny sportowe, organizuje wizyty studyjne dla studentów
i uczniów o kierunkach logistycznych.

Kontynuuje

współpracę

z

uczelniami

w

zakresie

wykładów

dydaktycznych, organizacji praktyk i staży. Zatrudnia również kilku
studentów do działu transportu oraz operacji w magazynach.
Spółka Point of View

już po raz 4 jest Laureatem Konkursu Lidera

Przedsiębiorczości Roku, w kategorii małe przedsiębiorstwa .

ul. Julianowska 37
05-500 Piaseczno
22 756 41 10
biuro@pov.com.pl
www.pov.com.pl

**********

Firma
INDEPENDENT DIGITAL SP. Z O.O.
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Firma Independent Digital sp. z o.o. z Warszawy, powstała w 2002
roku. Independent Digital zajmuje się dystrybucją cyfrową treści
multimedialnych. Misją firmy jest umożliwienie jak największej liczbie
odbiorców dostęp do treści w wybranym przez nich miejscu i czasie.
Oznacza to, że dzięki współpracy Independent Digital i jej klientów,
publiczność może odsłuchać w pełni legalnie treści takich artystów jak
O.S.T.R, Tede, Kamil Bednarek, czy Zenon Martyniuk w światowych
serwisach takich jak: Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon, Tidal, Zvooq
itd. Independent Digital sp. z o.o. dąży do tego, aby treści
współpracujących z nią klientów mogły być dostępne na całym świecie,
w tym także w największych serwisach amerykańskich, chińskich czy
arabskich. Spółka prowadzi ponadto największą polską sieć kanałów
muzycznych w serwisie YouTube. Cechą unikatową firmy dla wielu
artystów jest pełna niezależność od globalnych wytwórni muzycznych,
które nie mają wpływu na jej działalność. Udana strategia biznesowa
(polegająca na prowadzeniu inwestycji w polski niezależny katalog,
rozwój technologii, stałym zwiększaniu wiedzy pracowników, ekspansji
na inne rynki, stałym poszerzaniu siatki dystrybucyjnej i zapewnieniu
przejrzystości rozliczeń) przekłada się na wyniki firmy, która od 2013
roku nieprzerwanie rośnie, osiągając w 2016 roku wzrost przychodów
o 50% i prognozowane dalsze 40% w 2017 roku.

ul. Dobra 28
00-344 Warszawa
tel. + 48 22 828 38 19
fax + 48 42 299 89 10
office@independentdigital.com
www.independentdigital.com

**********

Firma
RONOMED SP. Z O.O. SP.K.
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Firma Ronomed sp. z o.o. spółka komandytowa z Wrocławia
powstała w 2010 roku. Firma Ronomed jest dystrybutorem i wyłącznym
importerem

sprzętu

medycznego,

rehabilitacyjnego,

aparatów

do

fizykoterapii, sprzętu i mebli do wyposażenia szpitali i gabinetów
lekarskich. Jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Promarecha –
czeskiego producenta łóżek szpitalnych. Posiada wykwalifikowaną
kadrę, która fachowo i rzetelnie obsługuje klientów. Działa na terenie
całego kraju co pozwala na dobry i szybki kontakt z firmą. Wieloletnie
doświadczenie w branży dają gwarancję, że realizacje spełniają
oczekiwania klientów. Mocno działa też na rynku lokalnym. Dużym
atutem dla lokalnych klientów jest Salon firmowy, w którym wystawiają
i przedstawiają swój sprzęty. Firma Ronomed ciągle poszerza swóją
ofertę o nowe produkty i usługi . Misją firmy jest „Kompleksowo dbamy
o twoje zdrowie”
Kompleksowość, nowoczesne i sprawdzone urządzenia to największy
atut firmy. Działania firmy obejmują: kompleksowy dobór sprzętu, pomoc
w realizacji i uzyskaniu dotacji unijnych, doradztwo medyczne, usługi
finansowania na preferencyjnych warunkach, obsługa i realizacja
wniosków z dofinansowań PRON, PCPR, MOPS, obsługa gwarancyjna
i pogwarancyjna, premiuje stałych klientów.
Firma Ronomed wygrywa nad konkurencją tym, że jest innowacyjna jeśli
chodzi o Marketing internetowy. Stosuje w swojej obsłudze klienta
i sprzedaży najnowocześniejsze rozwiązania CRM, automatyzacji
mailingowej czy obsłudze klienta, gdzie oddzwania do klienta w ciągu 28
sekund, a live chat działa 24 godziny na dobę.

ul. Przyjaźni 52/1U
53-030 Wrocław
+ 48 71 346 18 86
+ 48 71 337 57 16
biuro@ronomed.pl
www.ronomed.com.pl

W
kategorii
Średnia
Firma
przyznano
2 równorzędne wyróżnienia firmom:
1. Firma Styropmin Sp. z o.o.
2. Firma Piekarnia Ciastkarnia KŁOS

Firma
Styropmin Sp. z o.o.
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Firma Styropmin Sp. z o.o.
„STYROPMIN – nieprzerwanie od 25 lat.”
Firma Styropmin to firma z Mińska Mazowieckiego w województwie
mazowieckim.
To jeden z największych producentów styropianu w Polsce oraz
w

Europie.

Firma

STYROPMIN

założona

na

początku

lat

dziewięćdziesiątych dostarcza klientom najwyższej jakości materiały
izolacyjne.

O

wysoki

standard

produktów

dba

wykwalifikowany

i profesjonalny personel, korzystający z parków maszynowych, które są
jednymi z najnowocześniejszych w EUROPIE. Jego gwarantem są także
laboratoria badawcze, działające przy wszystkich trzech zakładach
produkcyjnych.

Najwyższą

jakość

produktów

STYROPMIN-u

potwierdzają również pozytywne wyniki okresowych badań kontrolnych
przeprowadzanych przez Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) w ramach
programu RTQ. Dodatkowo STYROPMIN jest członkiem Polskiego
Stowarzyszenia

Producentów

Styropianu

(PSPS),

Stowarzyszenia

Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA) oraz Stowarzyszenia na
rzecz Systemów Dociepleń (SSO). W każdym z nich STYROPMIN
aktywnie bierze udział. STYROPMIN jest w 100 procentach polską firmą
o między wiekowych tradycjach budowlanych.
gospodarkę,

sama

także

preferuje

przede

W trosce o rodzimą
wszystkim

polskie

przedsiębiorstwa, dokonując zakupów maszyn, urządzeń, surowców czy
materiałów do produkcji styropianu głównie u nich. STYROPMIN to także
świetny serwis przedsprzedażowy jak i posprzedażowy, który świadczą
doświadczeni, o najwyższych kompetencjach, wieloletni pracownicy
wszystkich działów.
Spółka korzysta z programów dofinansowania z
Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

i

Europejskiego

Krajowego

Funduszu

Szkoleniowego.
Właściciel firmy Michał Luba otrzymał Złoty Krzyż Zasługi przyznany za
pozytywny wpływ na społeczność lokalną, społeczną odpowiedzialność
biznesu i wierność składanym obietnicom.
Firma Styropminu jest laureatem wielu wyróżnień i nagród. Firma
wielokrotnie otrzymała Medal Europejski - Business Centre Club, Gazele
Biznesu i nagrodę Rzetelna Firma.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki
(25) 759 32 23
(25) 759 32 25
biuro@lshpl.com
www.styropmin.pl
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Firma
Piekarnia Ciastkarnia KŁOS
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Piekarnia Ciastkarnia KŁOS z Zabrza w województwie śląskim to
istniejąca od 1990 roku rodzinna firma rzemieślnicza, której założycielem
jest Mistrz Piekarstwa i Cukiernictwa, Marian Kurzyca.
Produkty Piekarni Ciastkarni KŁOS są dostępne na terenie całego
Śląska w ponad 60 sklepach i minipiekarniach firmowych, 14 nich działa
24 godziny na dobę.
Oferta Piekarni Ciastkarni KŁOS obejmuje szeroką gamę pieczywa
różnego typu, jak również duży wybór ciast, ciasteczek oraz deserów.
Firma wykorzystuje potencjał nowoczesnego sprzętu i technologii
w połączeniu z tradycyjnymi recepturami i naturalnymi surowcami oraz
doświadczeniem wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
Piekarnia Ciastkarnia KŁOS/ właściciel firmy Pan Marian Kurzyca stawia
na nowoczesność, ale bazuje na tradycji i najlepszej jakości składnikach.
O renomie Piekarni Cukierni KŁOS świadczą liczne certyfikaty, nagrody i
wyróżnienia m.in. Firma z Jakością, Firma z Przyszłością, Wiarygodny
Lider Biznesu, Agro Polska, Godło Dobra Marka 2015, MARKA ŚLĄSKIE
w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Orzeł Agrobiznesu
2016, a także Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń
polskie”.
Piekarnia

Cukiernia

KŁOS

wspiera

kampanie,

akcje

kulturalne

laureatem

konkursu

i charytatywne.
Piekarnia
Cukiernia
KŁOS
Przedsiębiorczości Roku 2013.

jest

Lider

41-808 Zabrze
ul. Piekarnicza 5
+48 32 810 12 34
biuro@piekarniaklos.pl
www.piekarniaklos.pl

W kategorii instytucje, w tym samorząd terytorialny
(jednostki samorządu terytorialnego i instytucje
wspierające
przedsiębiorczość)
przyznano
4 równorzędne wyróżnienia:
1.

Firma Europejski Fundusz Leasingowy SA

2.

GMINA TARCZYN

3.

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Firma
Europejski Fundusz Leasingowy SA
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Europejski Fundusz Leasingowy SA z Wrocławia rozpoczął swoją
działalność w 1991r. Jako jedna z pierwszych firm leasingowych
w

Polsce

w

znaczący

sposób

przyczynił

się

do

budowania

i kształtowania polskiego rynku leasingu. Spółka jest prekursorem
polskiego leasingu i nieprzerwanie od 26 lat jest największą niebankową
spółką leasingową. Od 2001 roku Europejski Fundusz Leasingowy jest
częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność

i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń
instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu.
Europejski Fundusz Leasingowy 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.
Europejski Fundusz Leasingowy od 26 lat współpracuje z najbardziej
liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów
oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie
tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki
Roku. Już ponad 294 tysiące klientów wybrało EFL na swojego partnera
w biznesie.

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
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GMINA TARCZYN
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
GMINA

TARCZYN

jest

malowniczą,

podwarszawską

gminą

z bogatymi tradycjami, posiadającą bardzo atrakcyjne tereny, liczne
walory turystyczne, świetne warunki do uprawiania sportu, rekreacji oraz
ambitne plany związane z dalszym rozwojem swego obszaru. Gmina ma
znakomite położenie logistyczno-komunikacyjne - 25 km od Warszawy.
Stwarza to idealne warunki do osiedlania się i lokalizacji inwestycji.
Jej atutami są, m.in. piękne lasy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego,
unikalne ekosystemy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
liczne zabytki i duże wydarzenia sportowe. Corocznie odbywają się tu

dwie znane imprezy sportowe - gala kickboxingu i Półmaraton
Tarczyński.
Posiada bogate tradycje i osiągnięcia w sadownictwie.
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

infrastrukturalnych

i

rozwój,

projektów

za

realizację

szkoleniowych,

wielu

inwestycji

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.

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
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Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017
Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa już od 27 lat stanowi platformę
wymiany wiedzy, kontaktów i doświadczeń między przedsiębiorcami,
promuje najlepsze praktyki biznesowe oraz społeczną odpowiedzialność
biznesu.

To

największa

organizacja

samorządu

gospodarczego

w regionie łódzkim. Jako instytucja otoczenia biznesu reprezentuje
interesy swoich członków wobec administracji lokalnej i państwowej. Izba
posiada samodzielną i samofinansującą się strukturę. Obecnie zrzesza
ponad 320 podmiotów gospodarczych z sektora MŚP, sama będąc
członkiem

Krajowej

Izby

Gospodarczej.

Przy

Łódzkiej

Izbie

Przemysłowo-Handlowej działa także Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej,

który stanowi duże usprawnienie dla firm w przypadku sporów
gospodarczych.
Działania Izby ukierunkowane są na tworzenie warunków korzystnych do
rozwoju przedsiębiorczości, mając na uwadze lokalny patriotyzm
gospodarczy.

Izba

prowadzi

szereg

działań

wspierających

internacjonalizację przedsiębiorstw, rozwój kompetencji pracowników
firm, a także wspiera właścicieli przedsiębiorstw poprzez organizację
cyklicznych szkoleń i spotkań ze wszystkich obszarów biznesowych.
Stale tworzone są nowe oddziały terenowe - w Zgierzu, Aleksandrowie
Łódzkim, Pabianicach oraz Złoczewie.
Działalność jest doceniana zarówno przez władze samorządowe
i państwowe, ale i przez zewnętrzne instytucje. W ostatnim roku została
uhonorowani m.in.:
- odznaką honorową za zasługi dla województwa łódzkiego,
- odznaką honorową „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”,
- certyfikatem Kreatora Kompetencji Zawodowych,
- Srebrnym Godłem Najwyższa Jakość QI 2017
W bieżącym roku podjęła się realizacji kilku projektów dofinansowanych
ze środków unijnych:
 „Prowadzę swoją firmę”,


„PRACA

W

CENTRUM

- program

typu

outplacement

w województwie łódzkim”,


„Łódzka Rewita” realizowany w partnerstwie z Miastem Łódź –
projekt unikatowy, bo skierowany do osób zamieszkujących teren
rewitalizowany miasta Łodzi.

W nowym roku rozpoczyna także realizację projektu związanego
z internacjonalizacją łódzkich firm na rynkach Ukrainy.
Hasło przewodnie organizacji to: „W trosce o przedsiębiorców”.

ul. Gabriela Narutowicza 34
90-135 Łodź
42 208-93-23
biuro@izba.lodz.pl
www.izba.lodz.pl

