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Z prawdziwą przyjemnością prezentuję dokonania i ofertę prężnie działających mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjnych podmiotów oraz samorządów, które 
kształtują wizerunek gospodarczy województwa dolnośląskiego. To one wskazują kierunki 
rozwoju i trendy, a także dobre praktyki w dziedzinie biznesu odpowiedzialnego społecznie.
Najlepsze z tych podmiotów sięgają po prestiżowe statuetki „Gwiazd Biznesu” w piątej 
edycji Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego, którego organizatorem jest Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego. 
To dla mnie ogromna satysfakcja zawodowa, że spółka FRW Media Group, jako wydawca 
Dolnośląskiego Magazynu Gospodarczego „Nasz Biznes”, wspólnie z Funduszem Regionu 
Wałbrzyskiego, może realizować priorytetowe cele promocji i rozwoju przedsiębiorczości.
Pragnę podkreślić, że FRW Media Group to wiodąca w regionie Instytucja Otoczenia 
Biznesu, czyli firma działająca „non profit”, zajmująca się doradztwem biznesowym. 
To  także wiarygodny partner wykonawczy dla istotnych przedsięwzięć na gospodarczej 
mapie Dolnego Śląska. Zaufało nam wiele firm, samorządów i instytucji – powierzając 
organizację wydarzeń z uczestnictwem przede wszystkim firm z sektora MŚP. 
O najważniejszych sprawach dla przedsiębiorców informujemy Państwa codziennie 
pod adresem www.naszbiznes24.pl, gdzie redagujemy najświeższe informacje z życia 
firm i samorządów, sylwetki przedsiębiorców, cenne porady ekspertów. Portal to także 
przewodnik po najważniejszych szkoleniach i konferencjach, hotelach i restauracjach, 
a także atrakcyjnych miejscach i wydarzeniach, których nie można ominąć. 
Zachęcam, odkryjcie Państwo z nami przedsiębiorczość z najlepszej strony!

 Życzę przyjemnej lektury!

 Iwona Petryla
 Redaktor Naczelna
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Cezary Pazura

W życiu i biznesie
nie ma przypadków
Nie znosi, gdy mówi się o nim komik. Niewątpliwie ma swoje ważne miejsce 
w  polskiej kinematografii, choć nie ukrywa, że w swej karierze popełnił kilka błędów.  
Cezary Pazura to jeden z  najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i co istotne, 
niezwykle lubiany przez publiczność! Żonę Edytę, która jest obecnie jego menadżerem, 
poznał po prostu w pociągu. Świat huczał od plotek: on znany, ona młoda. Dziś, po 12 latach, 
znów szum: on znany, ona piękna, oni szczęśliwi. Czy to przypadek? 

Świętują Państwo 10. rocznicę ślubu, a me-
dia znów rozpisują się o Państwa szczęściu. 
Pamięta Pan ten moment, gdy 12 lat temu 
spotkał Pan żonę w pociągu?
Oczywiście, że pamiętam – media nie dają 
mi zapomnieć. Zupełnie poważnie, pamię-
tam bardzo dobrze. Takich chwil się nie 
zapomina. To było niesamowite spotkanie, 
choć takie codzienne, bo po prostu w pocią-

gu, którym nawet początkowo nie zamierza-
łem nawet  jechać? Początkowo planowałem 
podróż z Krakowa do Warszawy samo-
lotem, jednak zrezygnowałem, bo kiedyś 
z powodu mgły utknąłem na pięć godzin na 
lotnisku. Wybrałem więc pociąg, uznając go 
za skuteczniejszy środek lokomocji. I kiedy 
poszedłem coś zjeść do Warsu, spotkałem 
blondynkę. 

Przypadek? 
Nie, raczej to przeznaczenie. Bo jak tu w nie 
nie  wierzyć, patrząc na tę sytuację z perspek-
tywy czasu. Podobnie zresztą, jak na wiele 
różnych zdarzeń, doświadczeń i przeżyć, jakie 
mamy w życiu. Wszystko dzieje się po coś, 
dostajemy różne szanse, spotykamy różnych 
ludzi na swej drodze, ale niewątpliwie wiele to 
od nas zależy, jak potoczą się sprawy. Chyba 
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rozmowa

Na przykład po „Kilerze” czy „13 posterunku” 
przez długi czas nie mogłem zerwać z tymi 
bohaterami, wręcz zrobiła się na mnie swoista 
nagonka. Nie żałuję tych ról, ale odcinków czy 
edycji mogło być mniej. Dla mojego zdrowia 
psychicznego. 

Czy to znaczy, że te role przysporzyły Panu 
zmartwień?
Te role przysporzyły mi raczej trudności 
z wyjściem z nich. Po niewątpliwym sukcesie 
i popularności „Kilera” oraz „13 posterun-
ku” przez długi czas otrzymywałem podob-
ne propozycje. A naprawdę miałem większe 
ambicje.

A jak czuje się Pan dziś? 
Chyba trochę za bardzo zapracowany, ale 
szczęśliwy. Mówi się, że aktorzy dzielą się tylko 
na dwie grupy – na aktorów, którzy narzekają, 
że za dużo grają, i aktorów, którzy narzekają, 
że grają za mało albo w ogóle. Ja staram się być 
jednak aktorem nienarzekającym, bo obec-

nie nie bardzo mam na co narzekać. Właśnie 
rozpoczynam pracę na planie dwóch filmów 
fabularnych oraz serialu. 

A na to, że znów idzie Pan w stronę kome-
diową, kabaretową? Że znów Pan mocno 
rozśmiesza publiczność?
Teraz robię to świadomie i na własne życze-
nie. Aktorstwo kabaretowe, które czasem 
staram się uprawiać, to naprawdę kunszt. 
To  taki rodzaj popisu, w którym wszystko 
musi być przygotowane jak u iluzjonisty, każ-
da najdrobniejsza sztuczka. I kiedy nie masz 
do tego danego dnia serca albo humoru lub 
przeżywasz jakąś prywatną traumę, to jest 
się w poważnym kłopocie. Publiczność na-
tychmiast to wyłapuje, a aktor przestaje być 
wiarygodny. I  jest kompletna klapa. Zatem 
nie pozostaje mi nic innego, jak ciągle być 
w dobrym humorze. 

Dziękuje za rozmowę.
Iwona Petryla

w życiu nie ma przypadków, podobnie też jak 
w biznesie. To raczej nasze decyzje przynoszą 
konsekwencje, jakie? Czas zawsze pokaże, 
tylko że my zwykle chcemy wszystko na już, 
a tak się nie da. 

Edyta jest Pana skutecznym menadżerem, 
ale jednocześnie ciepłą osobą, dbającą o dom 
żoną i matką 3 pociech. Nie jest zatem tylko 
blondynką, jest „wieloczynnościowa”?
Nigdy nie mówiłem, że jest tylko blondynką. 
Nie uznaję także określenia blondynka za ne-
gatywne, lecz ujmujące, w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu – zachwycające. Z Edytą 
stworzyłem dom, o jakim zawsze marzyłem – 
ciepły radosny i zarazem spokojny, bezpiecz-
ny. Dom, który pachnie pysznym jedzeniem 
i ciastem. Dom, czasem za głośny od gwaru, 
ale do którego chce się wracać i z którego nie 
chce się wychodzić. Mimo sporej różnicy 
wieku doskonale się rozumiemy. W pewnym 
momencie to było wręcz naturalne, że Edyta 
poprowadzi także moje sprawy artystyczne 
i  biznesowe. A kiedy pytam ją, kiedy robi te 
wszystkie rzeczy, ona odpowiada: „W między-
czasie”. Tak, to dowód na to, że jest naprawdę 
„wieloczynnościowa”. Ale ja też się staram. 
Gotuję dzieciom wodę, studzę herbatę, pod-
grzewam zupy i przygotowuję truskawki ze 
śmietaną i cukrem. Jestem mistrzem pakowa-
nia naczyń do zmywarki. 

Czy to za namową żony został Pan youtu-
berem? Pana kanał ma ponad 600 tys. sub-
skrybentów. 
Trochę tak, ona ma świetne wyczucie. Takie 
mamy czasy, że obecność w mediach, inter-
necie jest obowiązkowa. Przekonałem się do 
tego i muszę przyznać, że jest to dla mnie 
przyjemność, trochę zabawa. Lubię ludzi, a to 
mi daje pewną formę dość ciekawego kon-
taktu z nimi. Obserwuję reakcje, komentarze. 
Dzięki temu, czasem przez to na różne sprawy 
spoglądam inaczej. Czasem też się denerwuję, 
ale to rzadko. 

Dlaczego mówi Pan, że gdyby mógł Pan 
cofnąć czas, to nie grałby Pan w komediach? 
Przecież to one przyniosły Panu największą 
popularność. 
Nie że całkiem bym nie grał. Raczej nie grał-
bym w aż tylu. Paradoksalnie te role, które 
przyniosły mi największą popularność, stały 
się dla mnie przekleństwem. Byłem tak silnie 
z nimi kojarzony, że trudno było mi się prze-
bić do innych ról. Zostałem rzucony w takie 
określenie „aktor komediowy”, a przecież to 
nie takim chciałem być. Chciałem być i jestem 
AKTOREM, bez wkładania mnie w szuflad-
ki. A to wiąże się z nieustanym wyzwaniem 
wcielania się w różne role – im bardziej od-
mienne, tym dla aktora większa satysfakcja. 
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ocena zgłoszeń

Kapituła Plebiscytu

 

Sławomir Hunek
Prezes Zarządu

Dolnośląskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.

PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY

Cezary Przybylski
Marszałek

Województwa Dolnośląskiego

Robert Jagła
Prezes Zarządu

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Zdzisława Leszczyńska-Chruścik
Członek Zarządu

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Zbigniew Szczygieł
Przewodniczący Komitetu 

Regionalnego  
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Roman Szełemej
Prezydent Wałbrzycha

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Dorota Sało
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania 

RPO WD Dolnośląskiej 
Instytucji Pośredniczącej

Artur Mazurkiewicz
Prezes Zarządu

Związku Dolnośląscy Pracodawcy

Ryszard Sobański
Prezes Sudeckiej Izby  

Przemysłowo – Handlowej

Ewelina Jamińska
Uniwers.com - Dyrektor Handlowy 

Comarch ERP

Więcej o „Gwiazdach Biznesu”:  
www.naszbiznes24.pl
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BIZNESU

„Gwiazdy Biznesu”, jako prestiżowe wyróż-
nienie gospodarcze, przyznawane są raz do 
roku, a ich celem jest wspieranie samorządów 
i przedsiębiorców oraz wyeksponowanie naj-
lepszych. 
Do udziału w bezpłatnej rywalizacji w ramach 
„Gwiazd Biznesu” mogą zgłaszać się firmy, 
instytucje oraz samorządy z terenu Dolnego 
Śląska. Wyboru wszystkich laureatów, na pod-
stawie poprawnie wypełnionych formularzy 
zgłoszeniowych, dokonuje Kapituła konkur-
su. Składa się ona z niezależnych autorytetów, 
przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu 
oraz samorządów. 
- Zależy nam zawsze na nagrodzeniu podmio-
tów, które wnoszą znaczący wkład w rozwój 
gospodarki województwa dolnośląskiego oraz 
wspierają przedsiębiorczość. Chodzi nam też o 
promocję, prezentację tych firm i samorządów, 
o upowszechnianie działań oraz dróg prowa-
dzących do osiągania sukcesów gospodarczych. 
Nasze doświadczenie i codzienny kontakt z sek-
torem mikro, małych i średnich firm wskazują, 
że na Dolnym Śląsku nie brakuje świetnych 
firm, godnych „Gwiazdy Biznesu”. Nie zawsze 

jednak firmy za priorytet stawiają sobie infor-
mowanie o sukcesach, a po prostu się rozwijają. 
Zatem to też nasza rola, jako organizatora, aby 
te firmy znajdować i  pokazywać – podkreśla 
Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Re-
gionu Wałbrzyskiego. 
Wszyscy laureaci, jako zdobywcy pierwszych 
miejsc w poszczególnych kategoriach, otrzy-
mują prestiżowe statuetki wykonane przez 
Dorotę Dziekiewicz-Pilich – autorkę m.in. 
muzycznej nagrody „Fryderyki”.
- Każde zgłoszenie oceniamy, przyznając punk-
tację od 0 do 5 punktów, w 4 odrębnych obsza-
rach, właściwych dla danej kategorii. Oznacza 
to, że każdy podmiot zgromadzić może mak-
symalnie 20 punktów. Dokonanie oceny przez 
każdego członka Kapituły, daje nam ogólny 
ranking podmiotów zgłoszonych. Następnie Ka-
pituła dyskutuje i ostatecznie ustala przyznanie 
pierwszych miejsc i tytułów „Gwiazd Biznesu” 
oraz  ustala dalsze miejsca czy też wyróżnienia 
– wyjaśnia Sławomir Hunek, Przewodniczący 
Kapituły, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego. 

Paulina Purgał 

Gwiazdy znów 
w zasięgu ręki
Za nami już Gala Finałowa 5. edycji Dolnośląskiego Plebiscytu 
Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”, którą poprowadził Cezary Pazura. 
Organizator konkursu, czyli Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, 
przygotował dla podmiotów rywalizację w sześciu kategoriach. 
Ponadto Kapituła wybrała Osobowość. Zwycięzców prestiżowego 
wyróżnienia poznaliśmy, 17 maja 2019 roku w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu. W tym roku o statuetki ubiegała się 
rekordowa ilość podmiotów!
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Największa w regionie firma informatyczna

wdrażająca oprogramowanie dla firm

Co nas wyróżnia: 

ponad 15 lat doświadczenia we wdrażaniu programów do zarządzania firmą 

I nagroda za najlepsze wdrożenie COMARCH ERP XL spośród 900 zgłoszeń

ponad 240 referencyjnych wdrożeń systemów ERP 

certyfikowany zespół inżynierów technicznych i konsultantów dziedzinowych 
z obszarów (Księgowości, Kadr i Płac, Sprzedaży, Logistyki, Magazynu 
i Produkcji)

oddziały w największych miastach regionu: Wrocław, Wałbrzych, Legnica

kompleksowe wsparcie IT: wdrożenia, szkolenia i opieka serwisowa
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współpraca

D O L N O Ś L Ą S K I  P L E B I S C Y T  G O S P O D A R C Z Y
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P A T R O N A T  H O N O R O W Y

PREZYDENT MIASTA
WAŁBRZYCHA

O R G A N I Z A T O R Z Y

media group
f r wnaszbiznes24 .pl

P A R T N E R Z Y

M E C E N A T P A R T N E R  M O T O R Y Z A C Y J N Y
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C E N T R U M
WSPIERANIA
B I Z N E S U

DOLNOŚLĄSKI

RAJD O KROPELCE

Tajemniczy
DolnySlask.pl

G W I A Z D

BIZNESU
Akademia

S Z K O L E N I A  |  D O R A D Z T W O  |  R O Z W Ó J

n a s z B i z n e s
d o l n o ś l ą s k i   m a g a z y n   g o s p o d a r c z y

SZKOLENIA | DORADZTWO | ROZWÓJ

www.frwmedia.pl

INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU
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Mikro Biznes

AMP Hydraulika  

Arkadiusz Plejzer 

Banan Foto

Centrum  

Pięknego Ciała

CodeSquare  

- Krzysztof Neumann 

Cyfrowa Grafika  

Mariusz Jakieła 

Elzewir  

Natalia Zatka

e-finanse i ubezpieczenia  

Magdalena Karaśkiewicz

Kawiarnia  

Słodkie Sny

Labbvenn  

Jolanta Szewczak

Optyka Deka  

Robert Deka

Protect  

Paweł Matuszewicz

„Serwis Park”  

Paweł Krysiak

T-Best Michalak

Mikro Firma

360 Degrees Sp. z o.o.

Antyki Francja Grzegorz Hercuń

Best Systemy Grzewcze Sp. z o.o.

Centrum Usług Księgowych „Bilans”

Ceres Holding Sp. z o.o.

Fitness Club Piękni i zdrowi

In Plus Group Sp. z o.o.

Intechnologia Dawid Sroczyński

JK- Perfekcja Joanna Kwiatkowska 

Labbvenn Jolanta Szewczak

Labo - Dent S.C.  
Piotr Starczukowski, Daniel Dębski 

Laboratorium Dentystyczne

LMCG (Lean Management Consulting Group)

Lumaki S.C.

Łakociak Caffe

Optyka Deka Robert Deka

Petra Consulting Sylwia Petryna

Potoczni Sp. z o. o. 

Precy Tech Usługi Obróbki Skrawania 
Precyzyjnego Sp. z o.o. 

Rucola Pizza e Pasta Ewelina Szatkowska

Trening Funkcjonalny Świdnica Sp. z o.o.

Weber Group Michał Siedlecki 

Vista Nieruchomości 

Zakład Handlowo-Usługowy  
ARTEN Sp. z o.o.

Gwiazdy Biznesu 2019

Kto walczył 
o statuetki?
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Co ocenia Kapituła?
1. Mikro Biznes, Mikro Firma, 
      Mała Firma,  Średnia Firma
• sytuacja finansowa firmy
• realizowane inwestycje, działania 

prorozwojowe, innowacyjność 
produktów i usług

• pozycja na rynku dolnośląskich 
podmiotów i rozpoznawalność marki

• społeczna odpowiedzialność 
biznesu

2. Biznes Odpowiedzialny 
      Społecznie
• inwestycje prospołeczne w kontekście 

sytuacji finansowej firmy
• społeczna odpowiedzialność firmy 

wobec pracowników
• etyka w biznesie w kontakcie 

z kontrahentami
• działania na rzecz wspierania 

społeczności lokalnej oraz 
ochrony środowiska

3. Samorząd Przyjazny Biznesowi
• strategia rozwoju samorządu 

w kontekście wspierania 
przedsiębiorczości

• warunki stwarzane 
przedsiębiorcom planującym 
inwestycje w regionie

• realizowane inicjatywy, projekty, 
konferencje nakierowane 
na wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości

• przeznaczone środki własne 
oraz pozyskane zewnętrzne 
finansowanie na rozwój 
infrastruktury i przedsiębiorczości

4. Osobowość

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje 
osoba, która angażuje się w projekty 
związane z gospodarką oraz 
wspieranie przedsiębiorczości 
na terenie województwa 
dolnośląskiego. Celem nagrody jest 
wyróżnienie postaw prospołecznych 
oraz docenienie lokalnych osiągnięć. 
Do nagrody nominują członkowie 
Kapituły. 

Kandydaci do nagrody powinni:
• przestrzegać przepisów prawa

• osiągnąć wyróżniające wyniki gospodarcze

• przestrzegać zasad etyki w biznesie i uczciwej konkurencji

• inwestować w rozwój firmy

• wykazywać troskę o środowisko naturalne

• terminowo i rzetelnie regulować należności o charakterze publiczno-prawnym

zgłoszenia
Mała Firma

AGRES Gerard Szwarczyński

Droplo.com 

DSA Investment S.A.

DZT Service Sp. z o.o.

Internet Union

Medora Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„Commax” Zdzisław Sommerfeld 

Skup Złomu, Stacja Demontażu, 
Transport Odpadów Bolesław Uryasz

Spartan 24 Sp. z o.o. 

Tomków Sp. z o.o.

TR Polska Sp. z o.o.

Turbojulita Sp. z o.o. Sp. k. 

Zespół Usług Medycznych  
Medyk Sp. z o.o. 

Średnia Firma 

Aktiw Sp. z o.o.

Globgranit Logistic S.A.

Marconi Grupa Kapitałowa: 

 P.H.U.P. Marconi Sp. z o.o. Zakład Pracy 

Chronionej oraz Marconi Sp. z o.o.  

Zakład Pracy Chronionej 

Posco-Pwpc

Uroczysko Siedmiu Stawów  
Luxury Hotel

Votum S.A. 

Biznes Odpowiedzialny Społecznie 

Aktiw Sp. z o.o.

Arte  

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna  

DZT Service Sp. z o.o.

Fundacja Homo Perfectus

Karkonoska Agencja  

Rozwoju Regionalnego S.A.

Marconi Grupa Kapitałowa: 

 P.H.U.P. Marconi Sp. z o.o. Zakład Pracy 

Chronionej oraz Marconi Sp. z o.o.  

Zakład Pracy Chronionej 

Sitech Sp. z o.o.

Sonel S.A.

Sprzedaż Usługi Agnieszka Malczewska

Starczukowski Team

Tomków Sp. z o.o.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych 

Hospicjum 

Turbojulita Sp. z o.o. Sp. K. 

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Zespół Usług Medycznych  

Medyk Sp. z o.o. 

Samorząd Przyjazny Biznesowi 

Gmina Jawor

Gmina Marcinowice

Gmina Strzegom
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Najlepsi trenerzy!

G W I A Z D

BIZNESU
Akademia

S Z K O L E N I A  |  D O R A D Z T W O  |  R O Z W Ó J

FRW Media Group sp. z o.o.
tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
szkolenia@frwmedia.pl, www.naszbiznes24.pl
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzychmedia group

f r w

d l a  f i r m ,  s a m o r z ą d ó w  i  o s ó b  i n d y w i d u a l n y c h
kadry i płace
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
rachunkowość i podatki
zamówienia publiczne
ochrona środowiska
system ocen pracowniczych
wystąpienia publiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi
język migowy

negocjacje
windykacja
nowoczesne zarządzanie firmą 
techniki sprzedaży
efektywne zarządzanie czasem
autoprezentacja
mowa ciała w rozmowie z klientem
coaching i rozwój osobisty
Public Relations i współpraca z mediami
wdrożenia RODO

szkolimy we wszystkich branżach program specjalnie dobrany dla Twojej Firmy

zarządzanie jakością

doradztwo IT

marketing

strategia 
rozwojucertyfi kacja

zarządzanie 
ryzykiem

monitorowanie
biznesu

technologie
informatyczne

CZŁONEK ZWIĄZKU 
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Biznes Odpowiedzialny Społecznie 

1. DZT Service Sp. z o.o. 

 Wyróźnienie:

Arte 
Wielobranżowa  

Spółdzielnia Socjalna

Samorząd Przyjazny Biznesowi

1. Gmina Jawor

2. Gmina Strzegom 

3. Gmina Marcinowice

Mikro Biznes

1. Optyka Deka Robert Deka

2. „Serwis Park” Paweł Krysiak

3. Protect Paweł Matuszewicz 

Wyróźnienie:

Labbvenn Jolanta Szewczak

Mikro Firma

1. Weber Group 
Michał Siedlecki 

2. Petra Consulting  
Sylwia Petryna

3. Labo - Dent S.C. 
Piotr Starczukowski, Daniel Dębski 

Laboratorium Dentystyczne 

Mała Firma

1. Turbojulita Sp. z o.o. Sp. K. 

 
2. DZT Service Sp. z o.o. 

3.Zespół Usług Medycznych 
„Medyk” Sp. z o.o. 

Średnia Firma

1. Aktiw  
Sp. z o.o. 

 
2. Marconi Grupa Kapitałowa  

3. Votum S.A. 

G W I A Z D Y 2 0 1 9

BIZNESU

D O L N O Ś L Ą S K I  P L E B I S C Y T  G O S P O D A R C Z Y  -  L A U R E A C I

Osobowość

Ryszard Tomaszewski

Najlepsi trenerzy!

G W I A Z D

BIZNESU
Akademia

S Z K O L E N I A  |  D O R A D Z T W O  |  R O Z W Ó J

FRW Media Group sp. z o.o.
tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
szkolenia@frwmedia.pl, www.naszbiznes24.pl
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzychmedia group

f r w

d l a  f i r m ,  s a m o r z ą d ó w  i  o s ó b  i n d y w i d u a l n y c h
kadry i płace
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
rachunkowość i podatki
zamówienia publiczne
ochrona środowiska
system ocen pracowniczych
wystąpienia publiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi
język migowy

negocjacje
windykacja
nowoczesne zarządzanie firmą 
techniki sprzedaży
efektywne zarządzanie czasem
autoprezentacja
mowa ciała w rozmowie z klientem
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Optyka Deka to marka z 50-letnią 
tradycją. Salon w Dzierżoniowie 
założyli w 1968 r. Barbara i Wło-
dzimierz Deka. Wszystkie dzieci 
państwa Deków poszły w ich ślady 
i zostały optykami.

Najmłodszy syn Robert z żoną Jo-
anną przejęli salon po seniorach 
i  prowadzą go z pasją w sercu 
Dzierżoniowa, tuż przy Rynku. Łą-
czą tradycję z nowoczesnością.
To fachowcy, którzy każdego klien-
ta traktują z należytą uwagą. Za-
wsze znajdują czas, aby wytłuma-
czyć wątpliwości, zaproponować 
rozwiązania i wspólnie z klientem 
wybrać te najlepsze. Z  drugiej 
strony stawiają na nowoczesność: 
szkła i oprawy najnowszej genera-
cji, stylowe i często awangardowe 
propozycje, a także nowoczesne 
narzędzia kontaktu z klientami, 
między innymi przez media spo-
łecznościowe.

Rynek Dzier¿oniów

Co wyróżnia salon Optyka Deka w Rynku?

• 50 lat doświadczenia
• tysiące zadowolonych klientów
• nowoczesność
• profesjonalizm
• czas poświęcany klientowi
• serdeczna, rodzinna atmosfera
• produkty najwyższej jakości
• rozsądne ceny adekwatne do produktu
• różnorodność marek opraw 

– od designerskich po ekonomiczne
• systemy ratalne

Optyka Deka – tradycja i nowoczesność w dzierżoniowskim Rynku

tel. 74 831 20 32

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 
należy do elity instytucji wspierających rozwój przedsię-
biorczości. Od 26 lat skutecznie pomaga przedsiębiorcom 
z subregionu jeleniogórskiego w rozwĳaniu oferty bizne-
sowej, wzmacnianiu ich potencjału. Przyczynia się także 
do tworzenia wielu miejsc pracy. Jednocześnie poprzez 
swoje zaangażowanie w realizację cennych inicjatyw 
obywatelskich, stała się ważnym partnerem społecznym 
dla samorządu i społeczności lokalnych.

JAK KONKRETNIE POMAGAMY?

OSOBOM, KTÓRE NIE MAJĄ FIRMY
■ dofinansowanie szkoleń
■ udział w programach aktywizacyjnych i edukacyjnych

OSOBOM, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ DZIAŁALNOŚĆ
■ pożyczki na cele inwestycyjne, hipoteczne
■ pożyczki w ramach EFS
■ dofinansowanie

PRZEDSIĘBIORCOM
■ pożyczki na cele inwestycyjne, hipoteczne
■ pożyczki w ramach EFS
■ doradztwo
■ kojarzenie partnerów biznesowych
■ dofinansowanie szkoleń

■ Rozwój turystyki regionalnej i promocja lokalnych 
produktów to jeden z ważniejszych filarów działalności 
Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dlatego od 
17 lat organizujemy Wystawę Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką”. 

■ Organizujemy największe giełdy kooperacji w Regionie. 
Służące przede wszystkim mikro, małym i średnim fir-
mom do zaprezentowania oferty, wymiany doświadczeń 
i nawiązania nowych kontaktów handlowych.

■ Angażujemy się w promocję orientacji zawodowej dzie-
ci i młodzieży, realizując między innymi autorski projekt 
„Akademii Przedsiębiorczości” 

■ Promujemy przedsiębiorcze kobiety, organizując akcję 
„Jesteś BOSS/KA”, która ma być wstępem do powstania 
Klubu Kobiet Przedsiębiorczych Karkonoszy.

Karkonoska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1-go Maja 27,  
58-500 Jelenia Góra

Tel.: +48 75 75 27 500
Fax: +48 75 75 27 505

biuro@karr.pl
www.karr.pl
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Doświadczenie zdobyte na trasach 
RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH 
MISTRZOSTW POLSKI

515 600 209

kompleksowe usługi w atrakcyjnych cenach 
konkurencyjne ceny części, opon, płynów i akcesoriów
priorytetowe przyjmowanie zleceń
szybka realizacja naprawy

Szarych Szeregów 13
58-150 Strzegom

DIAGNOSTYKA
REGULACJA KĄTÓW POCHYLENIA
USTAWIANIE ZBIEŻNOŚCI

GEOMETRIA

MONTAŻ I NAPRAWA OPON
WYWAŻANIE KÓŁ
SEZONOWANIE OPON

WULKANIZACJA

HOLOWANIE

NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
SILNIKI
ROZRZĄDY
USZCZELKI POD GŁOWICĄ
ZAWIESZENIA
UKŁADY HAMULCOWE
UKŁADY WYDECHOWE
WYMIANA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH

MECHANIKA SAMOCHODOWA
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Grudzień 2016 roku to początek działalności firmy, 
natomiast pierwsza sprzedaż została uruchomiona 
we wrześniu 2017 roku. Pomimo młodego stażu, 
Labbvenn z sukcesem zaznacza swoją obecność  
w Europie,  Azji, USA oraz Australii. Produkty 
Labbvenn dostępne są dla swoich klientów w ponad 
50 partnerskich sklepach i  showroomach na 
4 kontynentach. 

Jedną z głównych zalet firmy jest to, że produkcja 
odbywa się na terenie Polski w oparciu o lokalnych 
poddostawców materiałów oraz usług, co z kolei 
przekłada się na możliwość  zachowania wysokich 
standardów jakości oraz dostarczenia produktów 
z najwyższej półki.  

Do niewątpliwych sukcesów można zaliczyć stałą 
współpracę z  jedną z największych linii prywatnych 
samolotów Vista Jet, gdzie na pokładzie każdego 
z ponad 80-ciu odrzutowców można spotkać 
minimum jeden produkt firmy Labbvenn. Dodatkowo 
wyróżnieniem dla Labbvenn było pojawienie się 
w 2017 roku w nowootwartym, eksluzywnym domu 
mody w Seulu, należącym do grupy Hyundai. 

W celu zachowania innowacyjności produktów oraz 
wyznaczania nowych trendów w swojej branży, 
w 2018 Labbvenn nawiązała współpracę z Akademią 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Za cel współpracy 
postawiono wykonanie 4 unikatowych produktów, 
które wzbogacą stylistyką portfolio produktowe 
firmy i umocnią jej konkurencyjność na rynku.

- Głównym moim celem na 2019 rok jest 
uruchomienie finalnej produkcji i wprowadzenie 
na rynek nowych produktów powstałych przy 
współpracy z ASP. Jednakże mając na uwadze 
potrzeby rynku i stale rosnącą konkurencję,  nie 
zamierzam zwalniać tempa i chcę nadal inwestować 
w innowacyjność, kompetencje i rozwój mojej 
firmy – mówi Jolanta Szewczak, właścicielka firmy 
Labbvenn z siedzibą w Świebodzicach. Doskonale 
wie, że przed nią jeszcze wiele pracy, aby stać się 
liderem w swojej branży, lecz stawia sobie kolejne 
wyzwania.

Labb to łapa, a Venn to przyjaciel 
Od syntezy dwóch słów zaczerpniętych z  języka nordyckiego 
powstała nazwa  firmy Labbvenn. Jednym z głównych 
kierunków działalności firmy jest projektowanie stylowego 
oraz pełnego elegancji asortymentu wyposażenia wnętrz 
z przeznaczeniem dla zwierząt domowych oraz ich właścicieli. 
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Jakość i precyzja
Labo-Dent S.C. Piotr Starczukowski, Daniel Dębski od 1996 roku prowadzi  działalność 

w zakresie produkcji protez stomatologicznych. To Studio Ceramiki Dentystycznej 

z Wałbrzycha od ponad 20 lat zajmuje wiodącą pozycję na rynku, dzięki nieustannemu 

rozwojowi i wprowadzaniu nowych technologii, a także dzięki profesjonalnej kadrze. 

- Wszystkie prace wykonujemy z zachowaniem 
najwyższych standardów, zarówno co do materia-
łów, jak i technologii wytworzenia. W naszej ofer-
cie można znaleźć materiały i technologie, które 
znajdują się w użyciu od kilku lat, a ich standardy 
zostały potwierdzone przez najlepsze pracownie na 
świecie. Nie pracujemy na żadnych materiałach 
kompozytowych, ponieważ nie spełniały naszych 
oczekiwań co do trwałości i estetyki – mówi Daniel 
Dębski, współwłaściciel Labo-Dent.
Swoją wysoką pozycję na rynku Labo-Dent 
S.C. umacnia w oparciu o nowe technologie 
oraz współpracę z laboratorium z Niemiec. Sto-
suje m.in. cyfrowe rozwiązania, w tym system 
CAD/CAM. 
- Łącząc się z firmą Zfx wkroczyliśmy na  rynek 
stomatologii cyfrowej i zostaliśmy czwartym Polsce 
partnerem Zfx w zakresie systemów CAD/CAM. 
Takie partnerstwo umożliwia połączenie wysokiej 
jakości produktów i globalnego zasięgu firmy Zim-
mer Biomet z kompetencją i znajomością techno-

logii CAD/CAM firmy Zfx. To,  co  charakteryzuje 
wszystkie produkty oznaczone znakiem Zfx i Labo-
-Dent, to przede wszystkim najwyższa jakość i pre-
cyzja – zwraca uwagę Piotr Starczukowski, współ-
właściciel Labo-Dent. Prywatnie były kierowca 
rajdowy, znany z propagator działań na rzecz bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym i od 14 lat reali-
zator kampanii społecznej „TOYOTA Bezpieczny 
Kierowca”. 
Warto dodać, że spółka Labo-Dent umiejętnie 
realizuje idee przyświecające biznesowi odpowie-
dzialnemu społecznie. Dotyczy to zarówno pra-
cowników, kontrahentów, jak i społeczności lokal-
nej. Trzeba podkreślić, że od ponad 20 lat firma 
wspiera w Wałbrzychu działania Amatorskiej Ligii 
Koszykówki. W tym roku drużyna „Labo-Dent” 
walczy o tytuł mistrza w swojej lidze. Ponadto 
właściciele spółki tworzą zespół „Labo-Dent Bike 
Team”, który przez blisko 2 lata z sukcesami ry-
walizował w zawodach rowerowych różnej rangi. 

Paulina Purgał 
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osobowość

Ryszard Tomaszewski 
pionier nowoczesnego handlu i społecznik
Decyzją Kapituły „Gwiazdę Biznesu 2019” w kategorii Osobowość otrzymał 
Ryszard Tomaszewski - współzałożyciel i współwłaściciel firm Minor, Madex 
i Agricop, który też przez 20 lat pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Tesco Polska. 
Od 2013 roku właściciel kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Dworzysko 
w  Szczawnie - Zdroju oraz marki Provincja. Od 15 lat prezes rady Fundacji  
„Happy Kids”. Przedsiębiorca zaangażowany społecznie. 

Zgodnie z regulaminem Dolnośląskiego 
Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Bizne-
su”, statuetkę w kategorii Osobowość otrzy-
muje osoba, która angażuje się w projekty 
związane z gospodarką oraz wspieranie 
przedsiębiorczości na terenie województwa 
dolnośląskiego. 
- Ryszard Tomaszewski, którego w tym roku 
nagradza Kapituła, wybitnie osiąga nasze 
cele i założenia. Po pierwsze jest przedsię-
biorcą, który z sukcesem zrealizował wiele 
imponujących przedsięwzięć biznesowych, 
a  obecnie między innymi kulinarnie roz-
sławia Szczawno – Zdrój. Po drugie, trzeba 
przypomnieć, że ideą tej nagrody, do której 
jako jedynej nominuje Kapituła, jest także 
wyróżnienie postaw prospołecznych oraz do-
cenienie lokalnych osiągnięć. I w tym zakre-
sie społeczna odpowiedzialność i działalność 
dobroczynna Ryszarda Tomaszewskiego są 

naprawdę imponujące – mówi 
Robert Jagła, Prezes Zarządu 
Funduszu Regionu Wałbrzyskie-
go, pomysłodawca Dolnośląskie-
go Plebiscytu Gospodarczego 
„Gwiazdy Biznesu”. 
Ryszard Tomaszewski to absol-
went II LO, studiował w latach 
1981-1986 na Uniwersytecie 
Warszawskim na wydziale za-
rządzania, pionier nowoczesne-
go handlu w Polsce.
Po powrocie ze studiów współ-
założyciel i współwłaściciel firm 
Minor, Madex i Agricop, które 
zajmowały się handlem spożyw-
czym na terenie obecnego woje-
wództwa dolnośląskiego. 
Od 1995 do 2015 roku pełnił 

funkcję wiceprezesa i prezesa Tesco Pol-
ska. Uczestniczył w pozyskaniu inwestora 
z  Wielkiej Brytanii Tesco PLC do Polski. 
Był jedynym prezesem pracującym dla an-
gielskiego koncernu, jako obcokrajowiec 
w  danym kraju. W najlepszych latach fir-
my zarządzał 15. największą pod względem 
obrotu firmą w Polsce i zatrudniał łącznie 
36 000 pracowników.
Od 2013 roku właściciel kompleksu re-
kreacyjno-wypoczynkowego Dworzysko 
w Szczawnie Zdroju. Dzięki zaangażowaniu, 
determinacji i wizji oraz olbrzymiej pasji do 
gościnności Dworzysko przeżywa obecnie 
ponowny rozkwit. Prowadzona w komplek-
sie Restauracja Babinicz została wyróżnio-
na, jako jedna ze 100 najlepszych restauracji 
w Polsce według żółtego przewodnika Gaul-
t&Millau. Prowadzona jest przez wybitne-
go szefa kuchni Wojciecha Harapkiewicza, 

który w 2014 roku dołączył do Dworzyska 
przyjeżdżając z Gdańska. 
Oprócz Dworzyska, prowadzi również firmę 
Provincja, która zajmuje się przetwórstwem 
i wyrobami doskonałej jakości mięsa z dzi-
czyzny. Łącznie w dwóch firmach zatrudnia 
około 100 osób.
Ryszard Tomaszewski od 15 lat jest pre-
zesem rady Fundacji „Happy Kids” – to 
największa prywatna fundacja prowadzą-
ca rodzinne domy dziecka w Polsce. Za-
rządza obecnie 14 rodzinnymi domami 
dziecka, z  których dwa prowadzone są 
w Wałbrzychu. Pod jej opieką znajduje się 
110 dzieci. Na rzecz fundacji organizowa-
ne są cykliczne kolacje mistrzów w  Re-
stauracji Babinicz.
Ryszard Tomaszewski, oprócz działalno-
ści biznesowej i charytatywnej, jest moc-
no zaangażowany społecznie w regionie 
wałbrzyskim. Organizuje rodzinne pikniki 
pod Chełmcem, Konkursy Kuchni Myśliw-
skiej. Po pożarze Domu Uzdrowiskowego 
w Szczawnie Zdroju zorganizował kola-
cję charytatywną na rzecz jego odbudowy. 
Dworzysko jako firma aktywnie uczestniczy 
w życiu i rozwoju miasta. To sponsor Festi-
walu Krystyny Jandy, Wałbrzyskiego Teatru 
Dramatycznego oraz wydarzeń kultural-
nych w regionie. 
Tomaszewski jest również laureatem dwóch 
Hermesów: w 2013 roku za handlową oso-
bowość roku, a w 2015 za najlepszą restau-
rację tradycyjną w Polsce.
Prywatnie Ryszard Tomaszewski to od 35 lat 
mąż, ojciec dwóch synów, a od 3 lat szczęśli-
wy dziadek dwojga wnucząt. Pasjonat myśli-
stwa i gotowania. 

Iwona Petryla
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Sukces zaczyna się 
od marzenia 
Prężnie działająca instytucja otoczenia biznesu,  
która zdobyła zaufanie przedsiębiorców. Atrakcyjne 
programy pożyczkowe. Wśród nich wspierające  
założenie własnej działalności gospodarczej, 
wspierające innowacyjność, pokrycie wydatków 
inwestycyjnych, doradztwo, czy poprawę efektywności 
energetycznej kwotami nawet do 3 mln zł.

Rozmowa z Robertem Jagłą, Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Robert Jagła

Czym jest sukces?
Definicja sukcesu dla każdego będzie inna. 
Dla mnie osobiście sukces to równowaga 
w życiu, bezpieczeństwo, zaufanie, spełnie-
nie. W życiu zawodowym sukcesem są dla 
mnie przede wszystkim osiągnięcia każ-
dego z klientów Funduszu Regionu Wał-
brzyskiego, prowadzonych przez nich firm. 
Nowe możliwości finansowania dla przed-
siębiorców, wzmacniające ich aktywność 
inwestycyjną oraz realnie wpływające na 
rozwój działalności gospodarczej. Dokona-
nia przedsiębiorców są naszymi sukcesami, 
dlatego każdy wniosek o wsparcie finan-

sowe traktujemy bardzo indywidualnie. 
Pozwalamy rozwijać skrzydła przedsię-
biorcom, słuchamy ich potrzeb. Jesteśmy 
otwarci na innowacyjne pomysły, ponie-
waż wiemy, że do wymarzonego biznesu 
dzieli ich tylko krok.

Faktycznie, aż tyle się dzieje w FRW?
Fundacja realizuje unijne i rządowe pro-
gramy pożyczkowe na terenie pięciu woje-
wództw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, lubuskiego i opol-
skiego. Sezon na przedsiębiorczość trwa 
w najlepsze. Oferujemy finasowanie rozwo-

ju istniejących już podmiotów gospodar-
czych, które zwiększają zastosowanie inno-
wacji i inwestycji. Po raz drugi wystartował 
program Jeremie 2 Wielkopolska dla woje-
wództwa wielkopolskiego. Przedsiębiorcy 
z tego regionu mogą już u nas wnioskować 
nawet o 500 tys. złotych oprocentowane 
od 1,87%. Do rozdysponowania mamy po-
nad 11 mln złotych. Kompletny wniosek 
pożyczkowy w ramach programu przed-
siębiorcy z tego regionu mogli do tej pory 
złożyć w naszym biurze regionalnym w Po-
znaniu. W ciągu najbliższych miesięcy będą 
mieli taką możliwość również w Lesznie, 
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Sukces zaczyna się 
od marzenia 

rozmowa

życia. Zwłaszcza tych znajdujących się 
w trudnej sytuacji: osoby 50+, kobiety, oso-
by z niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotne oraz o  niskich kwalifikacjach. 
Pożyczka pokrywa wszystkie wydatki zwią-
zane z  rozpoczynaniem działalności go-
spodarczej. Maksymalna kwota wsparcia 
wynosi 80  tys.  złotych z  oprocentowaniem 
od 0,175%, a maksymalny okres spłaty 7 lat.

Pożyczki na Efektywność Energetyczną 
w MŚP to najnowsze dziecko Funduszu. 
Czego mogą spodziewać się przedsiębior-
cy w ramach tego programu?
MŚP z województwa dolnośląskiego mogą 
starać się o dofinansowanie na realizację 
działań dotyczących zwiększenia efek-
tywności energetycznej. Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego rozdysponuje wśród przed-
siębiorców blisko 38 mln złotych. Projekt 
ma na celu wymianę lub modernizację źró-
dła energii oraz zastosowanie wysokowy-
dajnych technologii energetycznych. Pie-
niądze trafią do mikro, małych i  średnich 
przedsiębiorstw, grup producentów rol-
nych oraz przedsiębiorstw, których więk-

szość udziałów lub akcji należy do Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego. Pożyczki 
wynoszą od 200 tys. zł do 3 mln zł. Mak-
symalny okres spłaty wynosi 15 lat z możli-
wością karencji w spłacie rat kapitałowych 
do 6 miesięcy. Oprocentowanie roczne 
to zaledwie 0,5%. Efektywność energetycz-
na stanowi ogromną szansę na poprawę 
kondycji finansowej sektora MŚP. Rosną-
ce z roku na rok koszty energii stanowią 
znaczące obciążenie w  budżecie przedsię-
biorstw. Każde obniżenie kosztów wpływa 
na poprawę ich kondycji.

Do kiedy można składać wnioski?
FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczer-
pania środków. Wskaźnik ich wykorzysta-
nia można monitorować na stronie inter-
netowej www.frw.pl. Zaznaczam, że każdy 
wniosek pożyczkowy traktujemy bardzo in-
dywidualnie, dlatego zachęcam do kontaktu 
z naszymi pracownikami, którzy pomogą 
w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Dziękuję za rozmowę
Anna Juszczak-Wątor

Nasz kapitał, Twój sukces! – przekonuje do hasła fundacji Robert Jagła,  
Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

gdzie otworzymy naszą nową terenową 
placówkę. Jesteśmy na półmetku realizacji 
programu „Inwestycje, Innowacje, Energe-
tyka”. Do  września 2019  roku wesprzemy 
sektor MŚP kwotą 12 mln złotych. Dolno-
śląscy przedsiębiorcy mogą wnioskować 
o pożyczki rozwojowe do 500 tys. złotych 
oprocentowane od 1,87% dla mikroprzed-
siębiorstw i od  2,87% dla pozostałych 
podmiotów. Mamy również program 
dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. 
Od 2017 roku udzielamy pożyczek, nawet 
do 500 tys. złotych oprocentowanych od 
0,88%, na założenie oraz rozwój jednostek 
społecznych na terenie województw: dol-
nośląskiego, lubuskiego, opolskiego lub 
wielkopolskiego. Kończymy również re-
alizację grantów na doradztwo dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Aktu-
alnie prowadzimy rekrutację MŚP z obsza-
rów: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Aglome-
racji Jeleniogórskiej oraz Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poziom refun-
dacji wynosi 85%, natomiast maksymalna 
wysokość grantu to 50 tys. złotych. 

Zdecydowanie najwięcej projektów re-
alizujecie w województwie dolnośląskim. 
Co proponujecie przedsiębiorcom z Dol-
nego Śląska?
Instytucja rozdysponowała już 30 mln 
złotych w ramach „Regionalnej Pożyczki 
Hipotecznej” Pieniądze trafiły do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw na zakup 
nieruchomości i gruntów na terenie Dol-
nego Śląska oraz pokrycie wydatków inwe-
stycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne. Jesteśmy na finiszu „Dużej 
Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej”. Mamy 
jeszcze do rozdysponowania kwotę ponad 
2 mln złotych. Maksymalna kwota pożycz-
ki w programie wynosi 1,5 mln złotych 
z  oprocentowaniem od 2,87%. W najbliż-
szych miesiącach będziemy dysponować 
w ramach tego projektu dodatkową transzą 
w wysokości 4 mln złotych.
Realizujemy jeszcze bardzo ważny „In-
strument Finansowy Mikropożyczka”, 
w  ramach którego fundacja rozdysponuje 
blisko 6 mln złotych dla osób po 30 roku 
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producent marki Kotlina Natury

Kotlina Natury to marka 
wybornych jaj z chowu 
ekologicznego, wolnego 
wybiegu, ściółkowego, 
a także znoszonych przez 
kury zielononóżki.

Nasze produkty powstają 
w przyjaznym klimacie 
przedgórza sudeckiego, 
o uznanych walorach 
przyrodniczych 
i krajobrazowych. 
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 W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić

Sz. P. ........................................................................................................................................

na II Świdnickie Forum Kobiet połączone z wręczeniem nagród
w Plebiscycie „Kobieta z Pasją“ oraz debatą „Męski punkt widzenia“.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 4 listopada 2016 r.,
w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury (Rynek 43), o godzinie 16:30.

        Będzie nam miło Państwa gościć

Magdalena Rumiancew-Wróblewska
Radna Rady Miejskiej w Świdnicy

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 2 listopada 2016r.
tel. 74 644 70 80, forumkobiet@naszbiznes24.pl
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biznes odpowiedzialny społecznie

Mała firma z dużą misją 
DZT Service to wiodąca, polska firma, działająca w branży ciepłowniczej, powstała w 1991 roku. Grupę DZT tworzą 

trzy oddzielne spółki: DZT Service, DZT Service and Heat, DZT Ciepło Każdy z podmiotów specjalizuje się w innych 

dziedzinach i posiada własny zespół fachowców. 

Na przestrzeni lat spółka DZT Service 
zbudowała silną markę, osiągając pozy-
cję lidera w branży produkcji i sprzedaży 
energii cieplnej z własnych lub dzierża-
wionych źródeł ciepła. 
– Nadal jesteśmy małą firmą, mamy swoją 
niezmienną misję i od lat konsekwentnie 
ją realizujemy. Zbudowaliśmy silną markę 
i pozycję lidera w branży produkcji i sprze-
daży energii cieplnej z własnych lub dzier-
żawionych źródeł ciepła – zaznacza Jolan-
ta Suława. – Jednym z naszych ostatnich 
projektów, jakim możemy się pochwalić jest 
program likwidacji niskiej emisji w Kłodz-
ku poprzez wymianę kotłów węglowych  na  
kotły  gazowe. Obecnie jesteśmy  w  trakcie  
opracowywania  audytów energetycznych 
oraz biznes planów – dodaje. 
Od początku swojego istnienia DZT 
Service realizuje zasady biznesu odpo-
wiedzialnego społecznie, który rozumie 
jako biznes troszczący się o wszystkich 
interesariuszy, w tym: środowisko natu-
ralne, pracowników oraz ich miejsce pra-
cy, a także lokalną społeczność. Dlatego 
w swej działalności uwzględnia aspekty 
etyczne, społeczne i ekologiczne. Od lat 
wspiera kulturalne i sportowe inicjatywy, 
sprzyjające rozwojowi regionu. Dla DZT 
ważne są także dziecięce i młodzieżowe 
kluby sportowe. Spółka wspomaga młode 

talenty i cieszy się z ich 
sukcesów. 
DZT od lat wspiera 
inicjatywy na rzecz 
najbliższego otoczenia 
– jest sponsorem spor-
towych klubów mło-
dzieżowych, kibicuje 
młodym siatkarkom, 
pływakom oraz kola-
rzom z regionu. Z po-
mocy finansowej DZT 
od lat korzysta także 
wałbrzyskie BWA. 
Spółka za priorytet 
stawia sobie także 
odpowiedzialność za 
środowisko natural-
ne. Od  2002 roku jest 
członkiem Dolnoślą-
skiego Klastra Energii 
Odnawialnej. W  2018 
roku rozpoczęła inten-
sywne działania pro-
ekologiczne i kampa-
nię antysmogową. 
-Wiele robimy dla naj-
bliższego otoczenia i jest to dla nas bardzo 
ważne. Wystartowaliśmy z kampanią an-
tysmogową, która ma edukować i przeciw-
działać problemowi, jakim jest smog w na-

szym regionie – komentuje Jolanta Suława, 
Prezes Grupy DZT. – Na naszej stronie 
internetowej oraz na Facebooku pojawiły 
się informacje na temat zanieczyszczenia 
powietrza, a w najbliższych planach mamy 
montaż czujnika monitorującego jakość 
powietrza w Świebodzicach oraz zakup 
maseczek antysmogowych dla sportowców 
trenujących w klubach, jakie sponsorujemy 
– dodaje. 
DZT Service Sp. z o.o. razem z DZT Servi-
ce & Heat i DZT Ciepło jest doświad-
czonym i solidnym partnerem w  zakre-
sie wykonywania inwestycji i  remontów 
w  ciepłownictwie, wodociągach i kanali-
zacji. Zajmuje się serwisem kotłowni i wę-
złów cieplnych, oferuje budowę kotłowni 
w zamian za długoletnie umowy sprzeda-
ży energii cieplnej. Świadczy usługi zgod-
nie z obowiązującymi standardami, posia-
da Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

Iwona Petryla

www.dztservice.pl
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Petra Consulting

Kompetencje 
wspierają rozwój
Co jest miarą sukcesu w biznesie? Determinacja, właściwe przygotowanie, 

zadowoleni klienci. I jakość, nie jakoś... Petra Consulting z konsekwencją 

realizuje cele biznesowe już od 16 lat. Zajmuje się przygotowywaniem 

i  wdrażaniem profesjonalnych projektów biznesowych (szkoleniowych, 

doradczych, coachingowych i mentoringowych), realizuje też wiele projektów 

unijnych na terenie całego kraju. Na koncie ma dużo sukcesów. Przez 

kilkanaście lat działalności pozyskała z UE dla różnych podmiotów dziesiątki 

milionów złotych. Zarządza też projektami o wielomilionowej wartości. Co było 

początkiem i jakie ma plany na przyszłość założycielka firmy Sylwia Petryna?

Petra Consulting   |   ul. Broniewskiego 65B, 58-309 Wałbrzych   |   tel./fax 74 664 79 59   |   biuro@petraconsulting.pl

Co było dla Pani jak dotąd największym 
biznesowym wyzwaniem?
W mojej karierze było ich kilka. Pierwszy 
duży kontrakt, pierwszy wygrany przetarg 
m.in. realizowany dla pracowników Kan-
celarii Prezydenta Polski, pierwszy projekt 
finansowany ze środków unijnych, realizo-
wany przez moją firmę. Dość sporym wy-
zwaniem biznesowym była reorganizacja 
firmy. Staliśmy się pierwszą na Dolnym 
Śląsku Akademią Edukacyjną VCC i Part-
nerem Egzaminacyjnym VCC (Vocational 
Competence Certificate). W ramach syste-
mu – jako jedna z trzech firm w Polsce stwo-
rzyliśmy cztery moduły edukacyjne: Lean 
Office, Zakładanie i prowadzenie działal-
ności gospodarczej, Zarządzanie projektami 
oraz Trener. Jedyną licencję w kraju posiada 
moja firma - napisaliśmy podręczniki, stwo-
rzyliśmy programy szkoleniowe, opracowa-
liśmy egzaminy sprawdzające wiedzę w da-
nym obszarze. Dzięki temu w całej Polsce 
odbyło się kilka tysięcy egzaminów na bazie 
naszych produktów edukacyjnych. 

Nad czym obecnie pracuje Pani ze swoim 
zespołem?
Realizujemy obecnie trzy projekty – można 
powiedzieć flagowe. Jesteśmy operatorem i li-
derem projektu Wszechnica Zawodów Aglo-
meracji Wałbrzyskiej – II edycja. Jego celem 
jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawo-
dowych osób zamieszkujących na terenie 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kolejny projekt 
to Akademia Menedżera – program wspie-

rający i rozwijający kompetencje menedżer-
skie w różnych obszarach. Ostatni projekt to 
piąty już moduł edukacyjny z  kompletnym 
programem rozwojowym, książką i metodą 
weryfikacji kompetencji dla osób chcących 
zajmować się Mentoringiem oraz firm chcą-
cych wdrażać programy mentoringowe. Ak-
tualnie na rynku polskim nie ma komplekso-
wej propozycji w tym zakresie, słabo wygląda 
również literatura w tym obszarze.

Mocno stawia Pani na Akademię Mene-
dżera i Mentoring. Komu poleca Pani te 
projekty?
Akademia Menedżera to propozycja dla 
liderów, menedżerów, właścicieli, wspól-
ników oraz osób, które przygotowują się 
do objęcia stanowisk menedżerskich w fir-
mach. Zaprosiliśmy do współpracy prak-
tyków i certyfikowanych trenerów – ludzi 
z ogromną wiedzą i pasją. Jestem naprawdę 
dumna z zespołu specjalistów tworzących 
ten projekt. To eksperci, którzy doskonalili 
swoje kompetencje i pogłębiali znajomość 
różnych sektorów podczas realizacji kom-
pleksowych projektów. Dzięki połączeniu 
umiejętności i ciekawych nowatorskich po-
mysłów potrafimy maksymalnie wykorzy-
stać nasz potencjał. Zaproponowaliśmy 19 
warsztatów praktycznych z autorskimi na-
rzędziami, nowoczesną wiedzą, dotyczących 
wszystkich aspektów pracy menedżerskiej. 
Mentoring to z kolei potrzeba dzisiejszych 
firm – tych, które myślą o sukcesji oraz tych, 
które chcą zatrzymać wiedzę mimo odcho-

dzących z firmy osób. To sposób na ciągłość 
działania – bo sprawnie poprowadzony 
program mentoringowy rozwija personel 
i przeciwdziała fluktuacji – to tak w telegra-
ficznym skrócie. 

Czy biznes ma płeć? Czy prowadzenie biz-
nesu przez kobietę jest trudniejsze?
Moja firma to kobieta. Co do prowadzenia 
biznesu przez kobietę – zauważam pew-
ne dysproporcje. Mniej kobiet spotykam 
na spotkaniach pracodawców, śniadaniach 
biznesowych, w trakcie spotkań różnych 
komitetów. Mniej kobiet zasiada w związ-
kach skupiających biznesy – ale te z różnych 
obszarów. Trudno mi stwierdzić, czy to ich 
wybór. Z pewnością nie mój. Czy moja płeć 
determinuje kontakty biznesowe? O to moż-
na się spytać moich kontrahentów. Jedno 
stwierdzam z pewnością – dla kobiety to wal-
ka ze stereotypami. Że kobiety – menadżer-
ki – stroją często fochy, są emocjonalne, nie 
potrafią podejmować szybko decyzji. Akurat 
z tymi zarzutami spotkałam się kilkadziesiąt 
razy. Ta generalizacja jest w moim przeko-
naniu nieprawdziwa. To tak samo jak okre-
ślenie, że mężczyzna menedżer idzie do celu 
po trupach. Jedno mogę stwierdzić, że mając 
rodzinę i prowadząc firmę inaczej spędza się 
czas i inaczej się tym czasem gospodaruje. 
Z pewnością jestem lepiej zorganizowana 
i zdeterminowana w swoich działaniach.

Dziękuję za rozmowę. 
Karolina Lubczyńska
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LIDER REGENERACJI 
TURBOSPRĘŻAREK I FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH 

Firma Turbojulita prowadzi sprzedaż nowych                
i regenerowanych turbosprężarek i Þltr—w DPF/FAP. 
Jesteśmy obecni na rynku od 1999 roku. Sprzedajemy 
nasze produkty niemal do wszystkich kraj—w Europy. 
Nasze turbiny i Þltry przeznaczone się do większości 
typ—w pojazd—w maszyn budowlanych i rolniczych. 
Udzielamy rocznej gwarancji bez limitu kilometrów    
i czasu pracy. Posiadamy rozbudowany system opieki 
posprzedażowej i gwarancy jne j . Większość 
popularnych modeli dostępnych jest na naszym 
magazynie. Wprowadziliśmy nowoczesny model 
sprzedaży z jednoczesnym zwrotem #turboobx

REGENERUJEMY DLA WAS JUŻ OD 20 LAT 

TURBOJULITA Sp. z o.o. sp. k. 
51-214 Wrocław


ul. Danuty Siedzikówny 2

tel. +48 71 325 19 19 


NAJWIĘKSZY SKLEP W POLSCE NA 

www.turbojulita.pl 

są

w
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Jawor zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych 
od wieków łączących Zachód ze Wschodem Europy. Ta lokalizacja od 
zawsze dawała całemu regionowi wiele korzyści, ale to właśnie teraz 
stanowi główny atut miasta, stanowiąc o jego atrakcyjności na krajowym 
i europejskim rynku inwestycyjnym. 

Za sprawą nowej inwestycji – drogi ekspresowej S3, Jawor stał się głównym 
węzłem komunikacyjnym leżącym na skrzyżowaniu A4 i S3, doskonale 
skomunikowanym z przyległymi terenami stref gospodarczych 
regionu. Dlatego planując inwestycje w najbliższych latach, warto 
pomyśleć właśnie o Jaworze.

Przed Jaworem otwiera się nowy rozdział w historii gospodarczej 
miasta, a utworzona w 2015 roku Dolnośląska Strefa Aktywności 
Gospodarczej S3 - Jawor - to jedno z najlepszych miejsc dla 
nowych inwestycji, które Jawor może zaoferować od zaraz. 

Jawor to miasto, w którym powstaje fabryka silników 
Mercedesa w Polsce. Do tego opracowane i uchwalone 
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 
stabilność lokalnych podatków, otwartość władz miasta na 
wszelkie formy współpracy, pomoc prawna i merytoryczną 
udzielana przez organ wykonawczy podmiotom 
gospodarczym, prowadzącym i uruchamiającym 
działalność w zakresie produkcji i usług, odpowiednie 
zasoby kadrowe każdego szczebla, piękno zabytkowego 
miasta, a także mieszkańcy słynący ze swej kreatywności 
i gościnności, dają szanse na powodzenie inwestycji.

Przyszłość daje nowe możliwości rozwoju i korzyści 
dla obu stron - miasta i inwestora, który postanowi 
związać swą przyszłość właśnie z Jaworem. 

Warto tu inwestować! 

Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora
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GMINNE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA (GCOIE)
Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, tel. +48 74 66 55 347, e-mail: investinwalbrzych@um.walbrzych.pl

TERENY INWESTYCYJNE GMINY WAŁBRZYCH
wybrane tereny inwestycyjne w Dzielnicy Poniatów na terenie  

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ul. Jachimowicza/ ul. Villardczyków 

Internetowy serwis mapowy Miasta Wałbrzycha 
Planujesz budowę, rozbudowę czy chcesz sprawdzić media w działce?

                  www.gis.walbrzych.pl

UWAGA! Aktualną ofertę inwestycyjną, zachęty i ulgi dla biznesu, wydarzenia gospodarcze znajdziesz na:
www.facebook.com/investinwalbrzych oraz www.gospodarka.um.walbrzych.pl

Teren pod nowoczesny biurowiec 
oferta inwestycyjna dla sektora BPO (Business Proces Outsourcing)

            1,6774 ha pod budowę biurowca k/Galerii Victoria

Rozwój gospodarczy oraz promocja proinwestycyjna miasta są 
priorytetowymi kierunkami działalności prorozwojowej władz 
Wałbrzycha. Dzięki współpracy aglomeracyjnej oraz kompleksowej 
obsłudze inwestorów, miasto coraz częściej jest wymieniane jako 
potencjalny ośrodek nowoczesnych usług biznesowych. 

Czego możesz się dowiedzieć z serwisu:
• wyszukać działkę,
• sprawdzić media (prąd, gaz, woda) w terenie,
• dokonać pomiaru odległości i powierzchni,
• sprawdzić rodzaj: zabudowy i funkcję budynków,  

rodzaj gleby czy klasyfikację gruntów.

Udostępniana w serwisie internetowa mapa ewidencyjna ma charakter wyłącznie poglądowy 
i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą 
jakichkolwiek czynności administracyjnych, czy urzędowych.

Gmina Wałbrzych jest przygotowana na rozpoczęcie współpracy z inwestorami zainteresowanymi budową obiektów biurowych w wysokim 
standardzie, zlokalizowanych na terenie miasta, np. przy ul. Wschodniej w Wałbrzychu. Przewagi tej lokalizacji:
1.   Bliskość do centrum miasta przy DW 367 do Jeleniej Góry i sąsiedztwie DK 35, zaledwie 17 km od granicy z Czechami. 
2. Bezpośrednie sąsiedztwo centrum handlowego Galeria Victoria, w tym możliwość dojazdu autobusami linii miejskich.
3.   Bliskość do Dworca Centrum (w trakcie budowy). Przystanek kolejowy Wałbrzych Centrum ok. 2 km od PKP Wałbrzych Miasto. 
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Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, tel. +48 74 66 55 347, e-mail: investinwalbrzych@um.walbrzych.pl 
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- Zauważyliśmy, że rynek i trend się zmienia. Klienci potrzebo-
wali fachowego doradztwa, dyspozycyjności 24h/dobę, indywi-
dualnego podejścia. Dostrzegając taką potrzebę, powołaliśmy 
do życia naszą firmę, która spełniała te wszystkie wymogi.- 
mówi Tomasz Rybczyński, Prezes Zarządu.
Klienci szybko docenili zaangażowanie i ofertę skrojoną 
pod indywidualne potrzeby i w krótkim czasie pojawiły się 
pierwsze sukcesy sprzedażowe. To zobowiązuje. - 10 lat 
w naszej branży to bardzo długi okres czasu. W tym czasie 
zmieniły się preferencje klienta, rynek zapełnił się konku-
rencyjnymi firmami. Nasza firma uczestniczy w spotkaniach 
branżowych, targach i seminariach. Poszerzamy naszą ofer-
tę o innowacyjne produkty, wprowadzamy nowe usługi, aby 
sprostać rosnącym potrzebom. Dzięki temu nasi klienci mają 
gwarancję, że otrzymują najnowsze rozwiązania w danej 
dziedzinie, a kompleksowa obsługa daje gwarancję nieza-
wodności i znacznie upraszcza proces wdrożenia - dodaje 
Robert Sławiński, Wiceprezes Zarządu.
Specjalnością firmy jest sprzedaż elementów napędowych 
i transportujących, takich jak taśmy transportujące, pasy 
zębate i klinowe czy koła łańcuchowe. Dystrybucję elementów zapewnia-
jących ciągłość produkcji firma prowadzi na terenie całego kraju, obsługu-
jąc m.in. największe polskie i światowe koncerny.- Specjalizacja daje poczucie 
bezpieczeństwa oraz gwarantuje obsługę na najwyższym poziomie. Możemy 
powiedzieć, że po 10 latach staliśmy się ekspertami w naszej dziedzinie. A to 
przekłada się na stały wzrost liczby nowych klientów, którzy zaufali naszej wie-

dzy i doświadczeniu. Naszymi odbiorcami są największe firmy w swojej branży 
(AGD, przetwórstwo papieru, wyroby ze szkła), jak również mniejsi odbiorcy, 
dla których ważna jest profesjonalna obsługa i doradztwo- podkreśla Wice-
prezes Zarządu.
TR Polska Sp. z o. o. to nie tylko sprzedaż - wychodząc naprzeciw potrzebom 
zakładów przemysłowych, w przedsiębiorstwie powstał wyspecjalizowany 
dział serwisowo - diagnostyczny, który w ramach działalności świadczy sze-
reg usług z zakresu zewnętrznego utrzymania ruchu i serwisu 24 h/dobę. 
- Od samego początku podążamy w ściśle określonym kierunku. Dla nas naj-
ważniejszy jest klient. Wszystkie działania, innowacje, rozwój podyktowane są 
zmieniającymi się preferencjami klientów. I to nas wyróżnia- wsłuchujemy się 
w potrzeby rynku i natychmiast implementujemy zmiany, aby nasz odbiorca 
otrzymywał najlepsze dostępne rozwiązania techniczne - mówi prezes.
O dynamicznym rozwoju firmy świadczy nie tylko stale wzrastająca liczba 
zleceń i pracowników, ale także nagrody i wyróżnienia w konkursach go-
spodarczych.  Przedsiębiorstwo w ubiegłym roku zostało docenione Złotym 
Medalem Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego DREMA, firma zdobyła również nagrodę w re-
gionalnym plebiscycie gospodarczym „Gwiazdy Biznesu” w kategorii Mała 
Firma. 
Spółka swoją rosnącą pozycję na rynku wykorzystuje w sposób odpowie-
dzialny, wspierając lokalną społeczność. - Naszą misją jest nie tylko rozwój 
firmy, ale również pomaganie w lokalnych przedsięwzięciach. Z racji pasji do 
sportu wspieramy wałbrzyskie drużyny oraz kluby. Jest dla nas ważne, że mo-
żemy dołożyć cegiełkę do rozwoju i sukcesów wałbrzyskiego sportu - dodaje 
Robert Sławiński. 

TR Polska to wałbrzyska spółka z ponad dziesięcioletnim stażem na rynku, 
należąca do Tomasza Rybczyńskiego i Roberta Sławińskiego. Pomysł na firmę 
zrodził się u założycieli po przepracowaniu w branży blisko dekady.

www.tr-polska.pl
pasy   |   taśmy   |   łańcuchy   |   koła pasowe wentylowane   |   serwis 24h
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Dzięki udzielanym przez instytucję co 
roku dotacjom udało się zrealizować 
wiele przedsięwzięć, na których skorzy-
stali mieszkańcy całego regionu. Środki 
przeznaczane są na wspieranie kultury 
fizycznej i sportu, działalność kultural-
ną, działalność oświatową, wspieranie 
dobroczynności, ochronę zdrowia i śro-
dowiska, pomoc społeczną oraz kult re-
ligijny.

– Odpowiedzialny biznes to przede wszyst-
kim uwzględnienie zbiorowych wartości 
w codziennej działalności. Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego aktywnie wspiera lokalne spo-
łeczności, inicjatywy, instytucje. Dobro na-
szych klientów, pracowników oraz społeczno-
ści, w której funkcjonujemy, zawsze jest brane 
przez nas pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji biznesowych – mówi Robert Jagła, 
Prezes Zarządu wałbrzyskiej fundacji. 

W 2018 roku Funduszowi Regionu Wał-
brzyskiego udało się wspomóc ponad 
100  cennych inicjatyw społecznych. 
Zrównoważony rozwój nie jest możliwy 
bez rozwijania wrażliwości na sztukę. 
W  dziedzinie kultury w ubiegłym roku 
FRW wsparł m.in. Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzy-
chu, Filharmonię Sudecką, Starą Kopal-
nię Centrum Nauki i Sztuki, czy Gminne 

Wspieramy 
przedsiębiorczość
• ponad 4 tys. pożyczek 

na kwotę 325 mln złotych
• rozwój działalności 

gospodarczej 
• bezpłatne doradztwo 

i konferencje
• promocja i integracja 

środowiska biznesowego

Wsparcie dla najlepszych
Od 27 lat Fundusz Regionu Wałbrzyskiego buduje silną gospodarczo Polskę, rozwijając 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Podmioty Ekonomii Społecznej. Pomaga 
realizować przy tym cenne inicjatywy społeczne. Wspiera lokalne społeczności, 
stowarzyszenia, kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego. Pomaga realizować 
pasje i rozwijać skrzydła przedstawicielom wielu dyscyplin sportowych, organizatorom 
akcji charytatywnych i kampanii służących wspólnemu dobru.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Brave Kids Wałbrzych Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu



n a s z B i z n e s 33

Instytucja Otoczenia Biznesu

Paweł Krysiak Rally Team AZS PWSZ Wałbrzych

Filharmonia SudeckaRegatta 9. Bieg na Wielką Sowę

Hufiec ZHP Świdnica

Centrum Kultury i Sportu w  Żarowie. 
Przekazane fundusze pozwoliły zrealizo-
wać także wiele wydarzeń sportowych. 
Pomoc otrzymali m.in. Wałbrzyski Klub 
Biegacza Podzamcze, Uczniowski Klub 
Narciarski Melafir, liczne kluby piłkar-
skie, jak Górnik Wałbrzych, Polonia - Stal 
Świdnica, AZS PWSZ. Równie ważna jest 
ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Ta-
kie wsparcie otrzymało np. Zgromadze-
nie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, 
Polski Związek Głuchych w Wałbrzychu 
czy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Walimiu. 

Wrażliwi społecznie
• 100 inicjatyw wspieranych co roku
• zawsze blisko ludzi 
• skuteczny wymiar pomocy
• zaangażowani i odpowiedzialni społecznie

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 44 810
fax 74 66 44 822
e-mail: biuro@frw.pl
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Przedsiębiorstwo 4.0 
nowym obliczem biznesu
Instytut INTL to dynamicznie rozwijająca się firma doradcza 
specjalizująca się w usprawnianiu i optymalizacji procesów logistycznych 
w przedsiębiorstwach oraz obsłudze rynków wschodnich. Firma 
pomaga innym podejmować odpowiednie decyzje dotyczące logistyki 
produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej. O nowych możliwościach 
dotyczących Przedsiębiorstw 4.0 rozmawiamy z Arkadiuszem Żurkiem, 
Dyrektorem Generalnym Instytutu INTL Sp. z o.o.

Czym wyróżnia się przedsiębiorstwo 4.0?
Przedsiębiorstwo 4.0 wyróżnia się na tle in-
nych zaawansowaną transformacją cyfrową 
łańcuchów wartości, produktów, usług i mo-
deli biznesowych.  W minionej epoce  pierw-
sza rewolucja przemysłowa przyniosła nam 
maszynę parową i  mechanizację. Jej wyna-
lezienie, a następnie wdrożenie silnika paro-
wego wprowadziło ludzkość w erę industria-
lizacji. Wraz z drugą rewolucją przemysłową 
nastąpiła elektryfikacja, dzięki elektryczności 
silniki parowe zostały wyparte, zaś linie pro-
dukcyjne mogły wytwarzać towary w dużych 
seriach. Powstanie komputerów i cyfryzacja to 
już przemysł 3.0. Nowe urządzenia, czyli kom-
putery i układy scalone przetwarzania danych 
umożliwiły sterowanie maszynami za pomocą 
oprogramowania. Dzięki temu maszyny zy-
skały większą wydajność, precyzję i  elastycz-
ność, a proces cyfryzacji umożliwił osiągnięcie 
coraz wyższych stopni automatyzacji. Obec-
na czwarta rewolucja przemysłowa właści-
wie dzieje się na naszych oczach, od kilku lat 
w największych firmach na całym świecie trwa 
gruntowna transformacja cyfrowa, integracja 
systemów i tworzenie sieci. Przemysł 4.0 inte-
gruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny 
z Internetem i technologiami informacyjnymi. 
Z poszczególnych komponentów do działu IT 
przedsiębiorstwa oraz z działu IT do kompo-
nentów. Przyjmuje się, że jedynie nieco ponad 
30% przedsiębiorstw jest zaawansowanych 
cyfrowo i bierze udział w  rewolucji przemy-
słowej 4.0, natomiast zmiany postępują na tyle 
szybko, że odsetek ten ma wzrosnąć do 70% 
w 2020 roku, czyli w ciągu 2 lat będzie dotyczył 
praktycznie większości osób aktywnych i pra-
cujących zawodowo.

Jakie są zalety tego typu przedsiębiorstwa?
Jest wiele zalet dla firm, które wdrażają u siebie 
koncepcję Przedsiębiorstwa 4.0. Środowisko 

Przemysłu 4.0 wspiera pracowników firmy jak 
nigdy dotąd zapewniając dostęp do praktycz-
nie każdej przydatnej informacji, w dowolnym 
czasie, z dowolnego miejsca, co umożliwia 
ekonomiczną i bardzo efektywną produkcję 
zindywidualizowanych wyrobów i krótkich 
serii (tzw. Mass Customization). Firmy, które 
wdrażają rozwiązania Przemysłu 4.0, mogą 
obniżać koszty produkcji i w sposób elastyczny 
reagować na zmiany i wymogi, które dyktuje 
rynek, tym samym są bardziej konkurencyj-
ne. Dzięki usieciowieniu i wymianie danych, 
przedsiębiorstwa mogą produkować nie tylko 
bardziej ekonomicznie, ale przede wszystkim 
zdecydowanie szybciej reagować na indywi-
dualne potrzeby klientów. Czas poświęcony na 
dostosowanie maszyn do nowych wymogów 
jest zredukowany do minimum, a  równocze-
śnie następuje wzrost elastyczności na sperso-
nalizowane zapytania klientów. 

Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, 
ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi 
w przemyśle?
Rola człowieka w kontekście czwartej rewolucji 
wiąże się ściśle z robotyzacją, ale roboty nigdy 
nie zastąpią we wszystkim ludzi. Przemysł 4.0 
nie ma na celu tworzenia fabryk, w  których 
ludzie w 100% zostają zastąpieni przez roboty. 
Przemysł 4.0 sprawia, że fabryki stają się po 
prostu lepszym i bardziej kreatywnym miej-
scem pracy. Ludzie są niezmiennie najważniejsi 
w każdej organizacji, a dzięki nowym rozwią-
zaniom otrzymają znacznie większe wsparcie 
niż do tej pory. Procesy zarzadzania produkcją 
w dotychczasowym kształcie ulegną istotnej 
zmianie. Pracownicy dotychczas podejmujący 
kluczowe decyzje i odpowiadający za koordy-
nowanie procesu produkcji zostaną przesunięci 
do nowej roli. Będą musieli wykształcić nowe 
zdolności w zakresie zaprogramowania proce-
su, zdefiniowania procedur i przekazania cało-

ści inicjatywy maszynom, nowym nadzorcom 
procesu. Zmiany te wydają się  trudne z punktu 
widzenia olbrzymich różnic pokoleniowych 
osób w niej uczestniczących. Firmy będą zmu-
szone do znalezienia liderów, którzy tę zmianę 
przeprowadzą i zainspirują organizację oraz 
odpowiednio zmotywują starszych pracowni-
ków do dalszego rozwoju w nowych obszarach 
w myśl tezy, że Przemysł 4.0 to przede wszyst-
kim ewolucja. Kluczem jest dostosowywanie 
się do nadchodzących zmian.

Czy Instytut INTL wdrożył już ideę Przemy-
słu 4.0?
Od samego początku powstania Instytutu In-
nowacji i Nowoczesnych Technologii w Logi-
styce podążaliśmy, jak sama nazwa wskazuje, 
za nowymi technologiami i wyzwaniami, jakie 
niesie współczesny świat. Jesteśmy świadomi 
nadchodzących wielkimi krokami zmian, któ-
re wiążą się z rewolucją 4.0 zarówno w prze-
myśle, jak i logistyce. Dlatego też wspieramy 
naszych klientów przy tych zmianach. Sami 
wewnątrz naszej organizacji również przygo-
towujemy się do wdrożenia Internet of Things, 
współpracujemy z wyższymi uczelniami w za-
kresie transferu i wymiany danych w obrębie 
iCloud. Na chwilę obecną pracujemy nad 
nowym modelem funkcjonowania naszego 
przedsiębiorstwa w kontekście tych wyzwań. 
Trudno jednak mówić, żeby wdrożyć wszyst-
ko od razu, ponieważ inaczej te zmiany mają 
się do firm produkcyjnych, a zgoła inaczej do 
usługowych, tym bardziej takich małych jak 
nasza. W każdym razie podążamy za nimi 
i nie chcemy zostać w tyle. Obecnie koncen-
trujemy się nad naszym flagowym projektem 
badawczym, jakim jest praktyczne wykorzy-
stanie dronów w obiektach wielkoprzemysło-
wych i logistycznych.

Dziękuję za rozmowę.
Paulina Purgał

doradztwo logistyczne
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www.starakopalnia.plCENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA

ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

MUZEUM   SZTUKA   EDUKACJA   WYDARZENIA KULTURALNE

ODKRYJ TAJEMNICE GÓRNICTWA 
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Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Kto chroni pracodawcę?
Przedsiębiorcy mają coraz większy problem ze znalezieniem wykwalifikowanego 
pracownika. To trend, o którym mówi się od kilku lat. O tym, dlaczego tak się dzieje, 
rozmawiamy z posłanką Izabelą Katarzyną Mrzygłocką, wiceprzewodniczącą 
sejmowej podkomisji do spraw Rynku Pracy. 

Kiedy dyskutuje się o sprawach zatrud-
nienia, polscy przedsiębiorcy są często 
przedstawiani w złym świetle. Mówi się, 
że problemy z rekrutacją wynikają z ni-
skich płac, niewspółmiernych do wyma-
gań stawianych przez pracodawcę.
Rzeczywiście, do tej opinii dokłada się 
jeszcze rozbuchany system wsparcia so-
cjalnego, który w mojej opinii rzeczywiście 
zniechęca wiele osób do podjęcia zatrud-
nienia. Jednak ogólnikowe twierdzenie 
o „złym” przedsiębiorcy wykorzystującym 
pracownika jest mylne. To generalizowa-
nie jednostkowych problemów.

Skąd taka pewność?
Przez wiele lat pracowałam w Radzie 
Ochrony Pracy nadzorującej Państwową 
Inspekcję Pracy. Miałam możliwość anali-
zowania danych na temat nieprawidłowo-
ści ujawnianych podczas kontroli. W skali 
całego kraju tych „złych” przedsiębiorców 
było tylko kilka procent, ale ze względu na 
medialność zagadnienia, to właśnie o nich 
najczęściej można było przeczytać w gaze-
tach, czy zobaczyć w telewizji.

Na czym więc polega problem z rekruta-
cją?
Sprawa jest bardzo złożona. W poprzed-
nich kadencjach parlamentu prostowali-
śmy wiele spraw dotyczących rynku za-
trudnienia. Oczywiście to przedsiębiorcy 
tworzą miejsca pracy i ustanawiając prze-
pisy zawsze o tym pamiętaliśmy. Z dru-
giej strony dbaliśmy o interes pracownika 
wprowadzając lepszą ochronę zatrudnio-
nych. Sytuacja powoli się stabilizowała, 
co w dużym stopniu przyczyniło się rów-
nież do wzrostu gospodarczego. Niestety 
obecny rząd postawił na rozdawnictwo 
i jednym z efektów jest niechęć wielu osób 
do podjęcia pracy. Twierdzą, że im się to 
po prostu nie opłaca.

Jak to zmienić?
Należy skupić się na dalszych ułatwianiach 
w prowadzeniu biznesu. Dziś małe i śred-

Izabela Katarzyna Mrzygłocka – absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
Od 2005 roku Posłanka na Sejm RP. Zajmuje się głównie zagadnieniami rynku pracy. Była 
przewodniczącą Rady Ochrony Pracy i sejmowej podkomisji stałej ds. Rynku Pracy. W listo-
padzie 2016 roku została powołana na funkcję wiceprzewodniczącej Stałego Komitetu Rady 
Ministrów w gabinecie cieni utworzonym przez Platformę Obywatelską.

nie firmy są w coraz trudniejszej sytuacji. 
Wiele z nich działa na granicy opłacalno-
ści. Rząd szuka pieniędzy na spełnienie 
socjalnych obietnic i w ogóle nie zwraca 
uwagi na ten problem. Niestety przed-
siębiorców pozostawiono bez żadnego 

wsparcia. To  nie do przyjęcia, wystarczy 
posłuchać rządzących, którzy ciągle z kimś 
walczą albo rozdają nie swoje pieniądze. 
O wsparciu firm niestety nie ma mowy.

Dziękuję za rozmowę.
Iwona Petryla
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FOLDERY | KATALOGI | CZASOPISMA | KSIĄŻKI | KALENDARZE
TECZKI | PLAKATY | ULOTKI 

58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a

poldruk.com.pl

NA DRUKU
ZNAMY SIĘ
NAJLEPIEJ!

PROJEKTY | DRUK | INTROLIGATORNIA

664 26 16
664 26 0674
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Nasza oferta w zakresie księgowym:

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów, ewidencji 
przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującym prawem.

• Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości.

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz wyposażenia.

• Uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań 
i należności.

• Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków.

• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych łącznie z generowaniem rejestrów 
i wysyłaniem plików JPK.

• Sporządzenie i składanie sprawozdań dla GUS, PFRON.

• Sporządzenie rocznych sprawozdań fi nansowych.

• Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej 
i Izbą Skarbową

Nasza oferta w zakresie kadr i płac:

• Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

• Ewidencję i kontrolę ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów 
pracowniczych.

• Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników.

• Sporządzanie i obsługa umów cywilnoprawnych.

• Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

• Sporządzanie kartotek wynagrodzeń.

• Wyliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fi zycznych.

• Sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11.

• Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS.

• Wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych.

• Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych.

• Przygotowywanie deklaracji PFRON, GUS.

KOMPLEKSOWA USŁUGA KSIĘGOWO-KADROWA
DOŚWIADCZONA KADRA / PROFESJONALIZM / ELASTYCZNOŚĆ

BIURO RACHUNKOWE FORTIS

Fortis.biuro
ODBIÓR DOKUMENTÓW
Z SIEDZIBY FIRMY KLIENTA

ZADZWOŃ
660 677 361

ul. Wrocławska 101, Wałbrzych  |  biuro@fortis-biuro.pl  |  www.fortis-biuro.pl
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Nasza oferta w zakresie księgowym:

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów, ewidencji 
przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz obowiązującym prawem.

• Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości.

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz wyposażenia.

• Uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań 
i należności.

• Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków.

• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych łącznie z generowaniem rejestrów 
i wysyłaniem plików JPK.

• Sporządzenie i składanie sprawozdań dla GUS, PFRON.

• Sporządzenie rocznych sprawozdań fi nansowych.

• Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej 
i Izbą Skarbową

Nasza oferta w zakresie kadr i płac:

• Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

• Ewidencję i kontrolę ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów 
pracowniczych.

• Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników.

• Sporządzanie i obsługa umów cywilnoprawnych.

• Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

• Sporządzanie kartotek wynagrodzeń.

• Wyliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fi zycznych.

• Sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11.

• Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS.

• Wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych.

• Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych.

• Przygotowywanie deklaracji PFRON, GUS.

KOMPLEKSOWA USŁUGA KSIĘGOWO-KADROWA
DOŚWIADCZONA KADRA / PROFESJONALIZM / ELASTYCZNOŚĆ

BIURO RACHUNKOWE FORTIS

Fortis.biuro
ODBIÓR DOKUMENTÓW
Z SIEDZIBY FIRMY KLIENTA

ZADZWOŃ
660 677 361

ul. Wrocławska 101, Wałbrzych  |  biuro@fortis-biuro.pl  |  www.fortis-biuro.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 44 810
fax 74 66 44 822
e-mail: biuro@frw.pl

oprocentowanie 0,175 %

do 80 TYS. ZŁ

ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI

MIKROPOŻYCZKA
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na poprawę ich kondycji 
finansowej – tłumaczy 
Robert Jagła, Prezes 
Zarządu Funduszu Re-
gionu Wałbrzyskiego. 
– Dlatego tak ważne jest 
zachowanie zasad zrów-
noważonego rozwoju 
i racjonalnego zużycia 
oraz korzystanie z odna-
wialnych źródeł energii 
– dodaje.
Kto i ile może zyskać?
Pożyczki wynoszą od 
200 tys. zł do 3 mln zł 

i umożliwiają przedsiębiorcom z wojewódz-
twa dolnośląskiego finansowanie do 100% 
całkowitych nakładów związanych z reali-
zacją przedsięwzięcia. Maksymalny okres 
spłaty wynosi 15 lat z możliwością karencji 
w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. 
Oprocentowanie roczne to zaledwie 0,5%. 
Co ważne, pożyczkobiorca nie musi obawiać 
się żadnych dodatkowych kosztów. Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera żad-
nych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki 
oraz nieodpłatnie pomaga przy wypełnieniu 

wniosku. Czas rozpatrzenia wniosku to tylko 
30 dni roboczych.

Wzrost efektywności  energetycznej
Dofinansowanie przeznaczone jest 
w szczególności na głęboką termomoder-
nizację obiektów w przedsiębiorstwach, 
technologie odzysku energii wraz z syste-
mem wykorzystania energii ciepła odpa-
dowego, budowę i przebudowę, wymianę 
źródeł ciepła, w tym zastosowanie syste-
mów grzewczych opartych na odnawial-
nych źródłach energii oraz rozbudowę 
linii produkcyjnych na bardziej efektywne 
energetycznie.
– Wsparcie może zostać przyznane wyłącznie 
na koszty inwestycji wynikające bezpośrednio 
z przeprowadzonego i dołączonego do wnio-
sku o dofinansowanie audytu energetycznego 
– mówi Robert Jagła, Prezes FRW. – Do fi-
nansowania nie kwalifikują się projekty 
zwiększające efektywność energetyczną poni-
żej 25%. A w zakresie wymiany źródeł ciepła 
projekty, które skutkują redukcją CO2 w od-
niesieniu do istniejących instalacji poniżej 
30% w przypadku zmiany spalanego paliwa 
– podsumowuje.

Anna Juszczak -Wątor 
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Czas na efektywnie 
energetyczny biznes
MŚP z województwa dolnośląskiego mogą starać się o dofinansowanie na realizację 
działań dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej. Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego rozdysponuje wśród przedsiębiorców blisko 38 mln złotych. Projekt 
niskooprocentowanych „Pożyczek na Efektywność Energetyczną w MŚP” ma na celu 
wymianę lub modernizację źródła energii oraz zastosowanie wysokowydajnych 
technologii energetycznych.

Pieniądze przeznaczone są dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, grup producentów 
rolnych oraz przedsiębiorstw, których więk-
szość udziałów lub akcji należy do Jednostek 
Samorządu Terytorialnego, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
– Efektywność energetyczna stanowi ogromną 
szansę na poprawę kondycji finansowej sektora 
MŚP. Rosnące z roku na rok koszty energii sta-
nowią znaczące obciążenie w budżecie przed-
siębiorstw. Każde obniżenie kosztów wpływa 
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