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K
apituła tegorocz-
nego konkursu 
miała trudne za-
danie: z blisko 150 
zgłoszeń, wybra-
ła do finału 24 fir-

my i samorządy. Wszystkie kate-
gorie cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Jednak rekordowa 
liczba ankiet, bo aż 48 wpłynęła 
w kategorii: Nagroda za innowa-
cyjny pomysł na biznes/ rozwój 
dla mikro i małych przedsię-
biorstw.  

W sumie statuetki przyznano 
w ośmiu kategoriach, w tym 
w dwóch nowych: Nagroda dla 
Ambasadora Dolnego Śląska 
– skierowana do firm i instytucji, 
które swoimi działaniami przy-
czyniają do promocji region za-
równo w kraju, jak i poza jego gra-
nicami oraz Nagroda dla Pioniera 
Wieku Cyfrowego – przewidzia-

na dla przedsiębiorstw, które do-
konały przejścia z epoki postin-
dustrialnej w epokę cyfro-
wą. Uroczysta gala odbyła się 
w poniedziałek, 17 października 
w Narodowym Forum Muzyki 
we Wrocławiu. Uczestniczyli 
w niej m.in. przedstawiciele sa-
morządów i firm. 

– Cieszy fakt, że zgłasza się 
do nas tak tak dużo przed -
siębiorstw – mówił Grzegorz 
Dzik, prezes zarządu Impel S.A.  

„Dolnośląski Gryf - Nagroda 
Gospodarcza“, to najważniejsze 
wyróżnienie gospodarcze przy -
zna wane innowacyjnym fir-
mom działającym na Dolnym 
Śląsku. Co roku konkurs cieszy 
się dużym zainteresowaniem. 
Każdy przedsiębiorca chce mieć 
statuetkę Gryfa na swojej półce. 
Nie ma się, co dziwić, bo tę pre-
stiżową nagrodę otrzymują tylko 
najlepsze, prężnie rozwijające 
i świetnie odnajdujące się na ryn-
ku polskim, jak i zagranicznym 
firmy.  

Organizatorami konkursu są 
Zachodnia Izba Gospodarcza, 
Związek Pracodawców Polska 
Miedź, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Part-

ner Merytoryczny: firma PwC 
a Mecenasem Konkursu: mBank 
S.A.  

W tym roku kapitule konkur-
sowej przewodniczył prof. dr 
hab. Andrzej Kaleta, rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego. Na-
tomiast przewodniczącym ko-

mitetu organizacyjnego był Ma-
rek Pasz tetnik, prezes zarządu 
Zachodniej Izby Gospodarczej 
we Wrocławiu.  

– To dla mnie ogromny zasz-
czyt, że mogę reprezentować 
tak wspaniałą kapitułę. Muszę 
przyznać, że byłem bardzo 

zdziwiony, kiedy tak łatwo do-
chodziliśmy do konsensusu od-
nośnie wybrania laureatów 
w poszczególnych kategoriach – 
mówił rektor Kaleta.  

Liczba zgłoszonych firm 
do konkursu pokazuje, że z ro-
ku na rok cieszy się on coraz to 
większym powodzeniem.  

– To kolejna okazja do po-
dziękowania ludziom, którzy 
przyczyniają się do rozwoju Dol-
nego Śląska. Nasze wojewódz-
two to najdynamiczniej rozwija-
jący się region w kraju, z czego 
bardzo się cieszymy – mówił Ce-
zary Przybylski, marszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego.  

Coroczne święto dolnoślą-
skiego biznesu pokazuje, że 
w województwie  jest mnóstwo 
innowacyjnych firm, które pro-
mują nasz region w kraju, jak 
i za granicą – stwierdził marsza-
łek. – Życzę właścicielom i ich 
pracownikom, aby to, co robią 
przynosiło im, jak najwięcej  sa-
tysfakcji – dodał Cezary Przybyl-
ski.  

Przedstawiciele nagrodzo-
nych firm przyznają, że jest to 
dla nich jedno z najważniej-
szych wyróżnień.  

– W tym roku po raz pierw-
szy zgłosiliśmy się do konkur-
su i od razu zwycięstwo. Bardzo 
się cieszymy z tej statuetki – 
mówi Katarzyna Jarosz-Lenkie -
wicz, prezes zarządu PASOL–
PACO Sp. z o. o., która odebra-
ła nagrodę za społeczną odpo-
wiedzialność firmy.   

– Bolesławiec przeszedł dłu-
gą drogę od upadłości więk-
szości zakładów do tego sukce-
su gospodarczego, który został 
zauważony. Dziękujemy za to 
prestiżowe wyróżnienie – cie-
szył się Piotr Roman, prezy-
dent Gminy Miejskiej Bole -
sławiec.  

Niektóre firmy nie po raz 
pierwszy odbierały statuetkę 
Gryfa. W tym roku firmie 
Sitech Sp. z o.o. wręczono na-
grodę za innowacyjny pomysł 
na biznes i rozwój.  

Wieczór uświetnił program 
artystyczny: „Arcydzieła Tan-
ga“ w aranżacji Hadriana 
Tabęc kiego, wokal: Maciej 
Mieczni kowski oraz Olga Szo -
mańska, orkiestra Smyczkowa 
Instrumentalistów NFM 
pod dyrekcją Andrzeja Kosen -
diaka. 

Dolnośląskie Gryfy rozdane!  
Oto najlepsze firmy w regionie

Arkadiusz Orman 

arkadiusz.orman@gazeta.wroc.pl

13 dla tegorocznej edycji Kon-
kursu „Dolnośląski Gryf – Na-
groda Gospodarcza“ okazała 
się szczęśliwa. W jednej z kate-
gorii padł rekord zgłoszeń

b Po rozdaniu nagród w ośmiu kategoriach, zaproszono do wspólnego zdjęcia kapitułę 13. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza“ wraz ze zwycięzcami i wszystkimi nominowanymi 
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A  Nagroda za  innowacyjny  
pomysł na biznes/rozwój  
dla średnich i dużych  
przedsiębiorstw: 
SITECH SP. Z O.O. 
 
A Nagroda za innowacyjny  
pomysł na biznes/rozwój  
dla mikro i małych  
przedsiębiorstw: 
NAWITEL SP. Z O.O. 
 
A Nagroda dla Pioniera  
Wieku Cyfrowego: 
ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O.O. 
 
A Nagroda dla samorządów 
za szczególne sukcesy  
we współpracy z biznesem:  
Gmina Miejska Bolesławiec 

A Nagroda za społeczną  
odpowiedzialność firmy: 
 PASOL-PACO SP. Z O.O. 
 
A Nagroda  
dla Ambasadora  
Dolnego Śląska:  
ZAKŁADY CERAMICZNE 
BOLESŁAWIEC SP. Z O.O. 
 

A Nagroda  
Dolnośląski Produkt Roku: 
UZDROWISKO KŁODZKIE S.A.  
– GRUPA PGU 
 
A Nagroda za szczególne  
osiągnięcia w działalności 
na rzecz rozwoju  
Dolnego Śląska:  
ŚNIEŻKA INVEST SP. Z O.O.

Laureaci Gryfów w poszczególnych kategoriach:
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Uczyniliśmy z konkursu 
prawdziwą markę

 
To już trzynasta edycja Dolnoślą-
skiego Gryfa – Nagrody Gospodar-
czej. Czy konkurs mocno się zmienił 
w tym czasie? 
Mam wrażenie, że najbardziej 
zmienili się laureaci konkursu. 
Nagroda w coraz większym stop-
niu promuje przedsiębiorców 
myślących globalnie, zaintereso-
wanych innowacyjnym działa-
niem,  dygitalizacją swoich bizne-
sów, konkurujących najnowszy-
mi technologiami. Dynamika, 
szybkość reakcji to cechy firm, 
które ubiegają się o laur Gryfa. Ale 
z zainteresowaniem obserwuję 
metamorfozę Kapituły Gryfów, 
gdzie rodzą się nowoczesne kry-
teria, idące z duchem czasów.  
Gryfy są barometrem gospodar-
czym, wskazującym rynkowi no-
we kierunki rozwoju, nowe na-
rzędzia do budowy przewagi 
konkurencyjnej. 
Cieszy mnie popularność firm 
technologicznych, opartych 
o myśl inżynierską, które prze-
dzierają się w międzynarodowej 
konkurencji. Coraz bardziej doce-
niamy podmioty, które są amba-
sadorami gospodarczymi Dolne-
go Śląska, a także Polski. Korzy-
stając z okazji chciałbym pogra-
tulować tym najlepszym, którzy 
stają się czempionami gospodar-
czymi, podziękować członkom 
Kapituły za właściwe moderowa-
nie konkursu. Wyznacznikiem 
rozwoju nagrody jest też atmo-
sfera Wielkiej Gali Biznesu z ak-
centem na „Wielkiej”. Przypom-
nę tylko, że w poprzednim roku 
wzięło w niej udział 1000 osób. 
 
Co roku zgłasza się do konkursu wie-
le firm. Dlaczego przedsiębiorcy tak 
bardzo zabiegają o statuetkę „Gry-
fa”? 
Gryf jest ekskluzywny, wszyscy 
cenimy obiektywizm i niezależ-
ność członków kapituły z udzia-
łem rektorów największych 
uczelni Wrocławia, samorzą-
dowców oraz największych 
przedsiębiorców. Gryf ma ciężar 
gatunkowy. Merytorycznym 
partnerem nagrody jest między-
narodowy doradca – PWC, ta sa-
ma firma, która jest partnerem 
Oskarów. Za Gryfem stoi naj-
większa organizacja Pracodaw-
ców w Polsce – Pracodawcy RP 
na czele z prezydentem Andrze-
jem Malinowskim, także KGHM 
S.A. globalna firma z Dolnego 
Śląska kierowana przez prezesa 
Krzysztofa Skórę, oraz partner-
stwo największych organizacji 
samorządu gospodarczego w na-
szym regionie Zachodnia Izba 
Gospodarcza i Związek Praco-
dawców Polskiej Miedzi. Zaletą 
Dolnośląskiego Gryfa jest pro-

mowanie współpracy pomiędzy 
biznesem, nauką i samorządami. 
Gryf jest nagrodą odzwierciedla-
jącą trendy rynkowe, populary-
zującą najlepsze praktyki bizne-
sowe. Wraz z każdą edycją kon-
kursu proponuje nowe kategorie 
konkursowe, wychodząc na-
przeciw potencjalnym graczom.  
W tym roku Nagroda dla Amba-
sadora Dolnego Śląska i Nagroda 
dla Pioniera Wieku Cyfrowego 
spotkały się z dużym zaintereso-
waniem.  
Na przestrzeni lat udało nam się 
uczynić z konkursu prawdziwą 
markę, dzięki czemu stał się 
ważnym wyróżnieniem 
biznesowo-gospodarczym regio-
nu. A więc profesjonalizm połą-
czony z trafnymi wyborami 
odzwierciedlającymi najlepsze 
trendy społeczno - gospodarcze 
przyciąga do konkursu jego 
uczestników. Otrzymanie statu-
etki wiąże się z prestiżem w śro-
dowisku przedsiębiorców i sa-
morządowców. Pozwala też 
na wypromowanie Dolnego Ślą-
ska, jako miejsca, w którym war-
to inwestować, zawierać nowe 
kontakty i kontrakty czy też pre-
zentować dotychczasowe osiąg-
nięcia. 
 
Czy w tym roku rywalizacja była 
zacięta? Jury miało kłopot z wy-
braniem laureatów w poszczegól-
nych kategoriach? 
Od lat rywalizacja jest zacięta 
w niemalże każdej kategorii, 
za każdym razem obrady Kapi-
tuły Konkursu obfitują w me-
rytoryczną dyskusję.  
Choć możemy wybrać tylko 
po trzech nominowanych 
w ośmiu kategoriach, to firm 
i samorządów z szansą na no-
minację jest zdecydowanie 
więcej – co pokazuje mocną 
pozycję Dolnego Śląska w skali 
kraju. Warto zauważyć, że 
przekłada się to na rozwój 
przedsiębiorczości z korzyścią 
dla jego mieszkańców. Choć 
nie mogę zdradzić przebiegu 
obrad, to wiem, że przebiegły 
one pomyślnie i zostały wybra-
ne te firmy i samorządy, które 
okazały się być najlepsze spo-
śród bardzo dobrych, z których 
możemy być dumni. 
 (AO)

Grzegorz Dzik, prezes Zarządu 
Impel S.A. , przewodniczący Ra-
dy Zachodniej Izby Gospodar-
czej, Honorowy Członek Kapi-
tuły Konkursu Dolnośląski Gryf 
„Nagroda Gospodarcza”

b Grzegorz Dzik,  
prezes Zarządu Impel S.A.
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„ Dolnośląski Gryf – Nagroda Go-
spodarcza” ma m.in. za zadanie 
promowanie innowacyjnych firm. 
Jak przedsiębiorstwa z Dolnego 
Śląska prezentują się pod tym 
względem na tle innych regionów? 
Dolny Śląsk zalicza się do grona 
regionów-liderów innowa -
cyjności w Polsce. Nie przez 
przypadek to właśnie Dolny 
Śląsk znalazł się na trzecim miej-
scu w rankingu innowa cyjności 
polskich regionów w 2016 roku 
– wyprzedzają go tylko Mazow-
sze i Małopolska! Przy czym 
bardzo silnymi atutami woje-
wództwa dolnośląskiego – nie-
zależnie od potencjału ekspor-
towego i kooperacji z firmami 
z Niemiec – są dobrze rozwinię-
ta infrastruktura i wysoka 
skłonność mieszkańców do za-
kładania firm. Nie bez znacze-
nia jest także duży udziału pra-
cujących w sektorze B+R, a tak-
że najwyższy wśród woje-
wództw odsetek przedsię-
biorstw korzystających 
z internetu.  
 
Czy zmiany na rynku pracy i nowe 
regulacje prawne sprzyjają praco-
dawcom czy utrudniają im życie? 
Zachodzące zmiany na rynku 
pracy oraz wprowadzane czy 
planowane regulacje niestety 
nie sprzyjają pracodawcom. 
Obecnie mamy do czynienia 
z tzw. rynkiem pracownika, co 
oznacza, że pracodawcy mają 
coraz większe trudności ze zna-
lezieniem rąk do pracy. 
Nie bez znaczenia są również 
regulacje prawne, które wpły-
wają na prowadzenie działal-
ności. Mam tu na myśli wpro-
wadzone od 2016 r. tzw. 
ozusowanie umów-zleceń czy 
wynoszącą 13 zł stawę godzino-
wą, która zacznie obowiązywać 
od 2017 r. Przepisy są ponadto 
konstruowane i wprowadzane 
w życie w sposób wybitnie nie-
przyjazny przedsiębiorcom, 
utrudniający prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Najważ-
niejsze są ustawy podatkowe – 
samo wypełnianie obowiązków 
związanych z płaceniem podat-
ków pochłania rocznie 270 go-
dzin! Na drugim miejscu należy 
umieścić przepisy spowalniają-
ce proces inwestycyjny, czyli 
prawo budowlane oraz rozmai-
te ustawy i rozporządzenia śro-
dowiskowe, nakazujące zdoby-
wanie niezliczonych zgód oraz 
decyzji administracyjnych. Nie-
przyjazne przedsiębiorcom jest 
również prawo zamówień pub-
licznych oraz sposób jego sto-
sowania przez urzędników – 
skrajna formalizacja, krótkie 
terminy na złożenie oferty, 

przerzucanie całości ryzyka 
na prywatnego wykonawcę. 
W sytuacji, gdy rocznie „produ-
kuje się” niemal 30 tysięcy 
stron ustaw i rozporządzeń ma-
my do czynienia z permanen-
tną niestabilnością otoczenia 
prawno-regulacyjnego. Nikt 
nie jest w stanie być zawsze 
na bieżąco, zatem każda kon-
trola może zakończyć się dla 
przedsiębiorcy negatywnie – 
a z tym wiążą się kary finanso-
we, domiary, mandaty oraz ko-
lejne formalności. Dlatego niez-
będne są kompleksowa 
deregulacja i odbiurokratyzo-
wanie gospodarki. Trzeba zdjąć 
biurokratyczne pęta z przedsię-
biorców i pozwolić im się roz-
wijać, przeznaczać czas na swój 
biznes, a nie poświęcać go 
na wypełnianiu administracyj-
nych procedur.  
 
Jakie problemy mają obecnie pra-
codawcy w relacjach ze związka-
mi zawodowymi i samorządami? 
Na poziomie centralnym w ra-
mach RDS w wielu kwestiach 
różnimy się ze stroną związko-
wą. Pracodawcy patrzą zawsze 
dalej i szerzej. Dlatego nie mo-
żemy się zgodzić m.in. na obni-
żenie wieku emerytalnego czy 
nadmierne podwyższanie pła-
cy minimalnej, co podwyższa 
koszty pracy. Z kolei na pozio-
mie zakładów pracy problem 
stanowi nadmierny pluralizm 
związkowy. W niektórych fir-
mach funkcjonuje nawet kilka-
dziesiąt organizacji, co utrud-
nia, a niekiedy wręcz uniemoż-
liwia, prowadzenie dialogu. 
Niestety naszym rodzimym 
związkom wciąż daleko do tych 
skandynawskich, które są dla 
pracodawcy partnerem, a nie je-
dynie oponentem. Dla nich waż-
ne jest dobro firmy i miejsca pra-
cy, a nie partykularne interesy 
i etaty związkowe, dlatego 
współpracują z pracodawcą 
przy przeprowadzaniu proce-
sów restrukturyzacyjnych.  
W odniesieniu do relacji z samo-
rządami należy podkreślić, że są 
one dość ograniczone na szczeb-
lu centralnym – brakuje mecha-
nizmów oraz instytucji gwaran-
tujących stałą współpracę z sa-
morządami. (AO)

Andrzej Malinowski, prezy-
dent Pracodawców RP,  
Honorowy Członek Kapituły 
Konkursu Dolnośląski Gryf 
„Nagroda Gospodarcza”

b Andrzej Malinowski, 
prezydent Pracodawców RP
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Czy Pana zdaniem dolnoślą-
skie firmy stają się bardziej 
konkurencyjne i mają perspek-
tywy na dynamiczny rozwój? 
Dolny Śląsk dzięki aktywności 
menedżerów i przedsiębior-
ców jest jednym z najprężniej 
rozwijających się gospodarczo 
regionów w Polsce i można to 
zobaczyć we wszelkich wskaź-
nikach makroekonomicznych. 
Firmy Dolnego Śląska są w bar-
dzo dobrej kondycji. Szczegól-
nie kondycja mikro i małych  
firm cieszy – ich wskaźniki ko-
niunktury są dziś najwyższe. 
Nieźle radzą sobie eksporterzy 
– mamy blisko 40 procentowy 
przyrost eksportu w ciągu 
ostatnich lat. 
Co ważne, przedsiębiorcy do-
brze oceniają zarówno swoje 
perspektywy rozwoju na naj-
bliższy rok jak i sytuację go-
spodarczą w kraju. Ten wskaź-
nik na Dolnym Śląsku jest wyż-
szy niż średnia krajowa. 
Za tym optymizmem stoją jed-
nak twarde fakty: w regionie 
wdrożono więcej innowacji 
produktowych i procesowych 
niż wynosi średnia krajowa  
(region – 45 proc. innowacji 
procesowych; kraj – 29 proc.). 
Z roku na rok na Dolnym Ślą-
sku przybywa firm oferujących 
najnowocześniejsze rozwiąza-
nia w swoich branżach. Nasze  
firmy świetnie zaadoptowały 
się realiach rynkowych i dzięki 
temu osiągają sukcesy między-
narodowe. Obecnie w skład 
grupy kapitałowej firm 
Koelner, Sanplast czy Selena 
FM wchodzi kilkadziesiąt spó-
łek działających na całym świe-
cie. Ta dynamika napawa opty-
mizmem na przyszłość. 
 
Polska Miedź to okręt flagowy 
polskiej gospodarki. Jakie inicja-
tywy Polskiej Miedzi uważa Pan 
za najcenniejsze z punktu wi-
dzenia rozwoju regionu? 
Dla regionu najistotniejszy jest 
rozwój KGHM – to wtedy daje-
my pracę i godziwą płacę miesz-
kańcom regionu, a jednostkom 
administracji terytorialnej – do-
chody podatkowe. Robimy 
wszystko, by temu sprostać: po-
szerzamy nasze aktywa w po-
staci realizacji projektu Głogów 
Głęboki Przemysłowy – fedro-
wanie więc będzie trwało.  
W zakresie drugiego segmentu 
naszej działalności, a więc hut-
niczej, kończymy duży projekt 
modernizacji metalurgii, czyli 
piec zawiesinowy z całą infra-
strukturą towarzyszącą w Hucie 
Miedzi Głogów I. 
Ale w rozwój regionu inwestuje-
my dużo więcej – cała nasza 

działalność wynikająca ze spo-
łecznej odpowiedzialności bi-
znesu służy także rozwojowi 
regionu.  
Fundacja KGHM Polska Miedź 
od lat wspiera inicjatywy 
w czterech obszarach – kultury, 
sportu, nauki i oświaty, zdro-
wia. I to region jest głównym 
beneficjentem wsparcia. Ma to 
wymiar mecenatu w odniesie-
niu do wielkich imprez doty-
czy to wielkich wydarzeń (jak 
ESK 2016, Narodowe Forum 
Muzyki, Opera), renowacji za-
bytków (Lubiąż, Krzeszów), 
sportu (Zagłębie Lubin), ale 
i na skalę lokalną, np. cieszący 
się wielkim powodzeniem pro-
gram nauki pływania dla dzieci 
(EKO-zdrowie). Tych inicjatyw 
jest naprawdę wiele. 
 
Co z Pańskiego punktu widze-
nia wpływa na poprawę efek-
tywności i innowacyjność dol-
nośląskich przedsiębiorstw? 
Może nie co, ale kto. Człowiek. 
Ludzie są kluczowi dla wykre-
owania procesów innowacyj-
nych w przedsiębiorstwie. To 
oni budują swoistą architektu-
rę wewnętrzną firmy, od nich 
zależy w dużej mierze powo-
dzenie każdego projektu.  
Dlatego tak istotna jest ludzka 
twarz biznesu, tworzenie at-
mosfery zaufania, zrozumienia 
i realizacja wspólnego celu, ja-
kim jest sukces danego przed-
siębiorstwa. Wiedza, kompe-
tencje i doświadczenie pra-
cowników muszą być docenio-
ne i wykorzystane przez kadrę 
zarządzającą. 
Dolnośląskie firmy są innowa-
cyjne, ponieważ są otwarte 
na współpracę ze swoimi part-
nerami biznesowymi: dostaw-
cami, odbiorcami, innymi 
przedsiębiorstwami czy przed-
stawicielami środowiska nau-
kowego. To na Dolnym Śląsku 
działa wiele klastrów bizneso-
wych, co czwarta firma nasze-
go regionu deklaruje przyna-
leżność do tej formy współpra-
cy. Przedsiębiorstwa te częściej 
wprowadzały innowacje, które 
częściej okazywały się być no-
wościami „w skali całego ryn-
ku”. Tej strategii należy się 
trzymać. (AO)

b Krzysztof Skóra,  
prezes KGHM Polska Miedź

F
O

T.
M

A
R

IU
S

Z
 K

A
P

A
L

A

Krzysztof Skóra, prezes 
KGHM Polska Miedź S.A.,  
Honorowy Członek Kapituły 
Konkursu Dolnośląski Gryf 
„Nagroda Gospodarcza”

Regulacje prawne nie 
sprzyjają pracodawcom

Firmy Dolnego Śląska 
są w dobrej kondycji
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A Uroczyste wręczenie nagród laureatom 13. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf–Nagroda Gospodarcza“ odbyło się 
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział m.in. samorządowcy i przedsiębiorcy

b Na wręczenie nagród do Narodowego Forum Muzyki przybyło wielu znamienitych gości

Wielka Gala w obiektywie fotoreportera

b Urszula Stolarczyk z firmy Nawitel odbiera nagrodę z rąk 
Andrzeja Kalety, przewodniczącego kapituły konkursu

 
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Go-
spodarcza“ skutecznie promuje 
nasz region... 
Tak to jedno z najbardziej pre-
stiżowych wyróżnień. Od lat 
wzmacnia wizerunek lokalnych 
przedsiębiorców i motywuje ich 
do walki o kolejne sukcesy. Dol-
ny Śląsk potrzebuje sprawnych 
i rzetelnych firm, dzięki którym 
będzie mógł nadal prężnie się 
rozwijać. Warto o tym pamię-
tać, zwłaszcza w obliczu nowej 
perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020. 
To ostatni okres tak silnego, fi-
nansowego wspierania nas 
przez UE, dlatego zachęcam 
do korzystania z tej pomocy. 
 
Czy samorządy, które w tym roku 
zgłosiły się do konkursu, wyróż-
niają się na tle innych?  
Według mnie dobry samorząd 
to samorząd aktywny. Taki, któ-
ry tworzy warunki dla dyna-
micznego rozwoju, pokazuje 
możliwości, a także wspiera fi-
nansowo najlepsze pomysły. 
Często słyszę od przedsiębior-
ców, że warto aby urzędnicy 

czasami po prostu nie przeszka-
dzali. Aby sprostać tym oczeki-
waniom trzeba dostrzegać po-
trzeby tych, którzy tworzą lo-
kalną i regionalną gospodarkę. 
Słuchać ich uwag i sugestii. To 
wszystko wpływa na tworzenie 
dobrego klimatu do współpracy 
samorządów i biznesu. Tak bu-
duje się zaufanie, bez którego 
trudno mówić o dobrej współ-
pracy. 
 
Na jakie wsparcie województwa 
mogą liczyć lokalne samorządy ? 
Rolą marszałka i zarządu woje-
wództwa jest dbanie o zrówno-
ważony rozwój całego regionu. 
To nie będzie możliwe bez sku-
tecznego wzmacniania poten-
cjału gospodarczego Dolnego 
Śląska. Szczególną uwagę po-

święcamy więc działaniom de-
dykowanym przedsiębiorcom. 
Staramy się wsłuchiwać w ich 
potrzeby i oferować im możli-
wie najlepsze warunki do pro-
wadzenia biznesu. To bezpo-
średnio przekłada się na korzyś-
ci dla gmin, w których te firmy 
działają. Nasze inicjatywy spo-
tykają się z ogromnym zaintere-
sowaniem. Do 2015 r. z progra-
mu JEREMIE, czyli pożyczek 
dla przedsiębiorców, na Dol-
nym Śląsku skorzystało kilka ty-
sięcy firm. Jesteśmy zadowole-
ni z efektów tego programu. 
Chcemy stworzyć szeroką ofer-
tę instrumentów wsparcia fi-
nansowego dla firm. Jednostką 
odpowiedzialną za realizację tej 
misji jest stworzony przez nas 
Dolnośląski Fundusz Rozwoju, 
który wystartował już z nowym 
programem pożyczkowym de-
dykowanym przedsiębiorcom. 
W puli jest aż miliard złotych. Nie-
mal połowa z tych pieniędzy to 
wracające do nas pożyczki z pro-
gramu JEREMIE. 530 mln zł prze-
znaczymy na program wsparcia 
przedsiębiorców ze środków 
RPO na lata 2014-2020. Dzięki tej 
inicjatywie przyczyniamy się 
do rozwoju przedsiębiorczości 
i wzmacniamy markę naszego 
regionu jako miejsca przyjazne-
go biznesowi. (AO)

Dolny Śląsk potrzebuje 
sprawnych i rzetelnych firm

Cezary Przybylski, marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, 
członek Kapituły Konkursu  
„ Dolnośląski Gryf“

b Marszałek Cezary Przybylski
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zgłosiły się w tym roku 
do dwóch nowych kategorii 
konkursowych : Nagrody dla 
Ambasadora Dolnego Śląska 
i Nagrody dla Pioniera Wieku 
Cyfrowego? 
Miano Ambasadora Dolnego 
Śląska zobowiązuje – chodzi 
o firmy, które rzeczywiście 
rozsławiają region, są z nim 
głęboko związane, przyczy-
niają się w znaczący sposób 
do rozwoju, mogą być powo-
dem do dumy.  
Spośród nadesłanych dosko-
nałych zgłoszeń Kapituła 
wybrała ZAKŁADY CERA-
MICZNE BOLESŁAWIEC – fir-
mę, która najlepiej oddawała 
te właśnie cechy, łącząc dłu-
gie tradycje ze znakomitymi, 
znanymi na świecie produk-
tami.  
Z kolei Pionier Wieku Cyfro-
wego powinien być szczegól-
nie ważny dla wprowadzania 
Dolnego Śląska w nowoczes-
ność. I tu także wybór nie był 

łatwy, ale zwycięzca ZIETA 
PROZESSDESIGN wyróżniał 
się śmiałością swoich pomy-
słów biznesowych.  
Mogę krótko podsumować, 
że nie ma powodu do narze-
kań – było z czego wybierać. 
Jesteśmy zadowoleni, bo 
obie kategorie cieszyły się 
dość dużym powodzeniem. 
 
Czy Pana zdaniem dolnoślą-
skie firmy mają potencjał, by 
z powodzeniem rywalizować 
na zagranicznych rynkach? 
Dolnośląskie firmy nie tylko  

mogą, ale muszą rywalizo-
wać na globalnych rynkach, 
bo tylko w ten sposób mogą 
się naprawdę rozwijać.  
Polskie firmy nie mogą za-
mykać się w granicach regio-
nu i kraju, muszą budować 
swoje marki i docierać tam, 
gdzie znajdą nowych klien-
tów.  
Oczywiście są i będą również 
takie firmy, które koncentru-
ją się na działalności lokal-
nej, ale prawdziwymi droż-
dżami rozwoju są ekspan-
sywni eksporterzy. 
 
Kolejne rządy zapowiadają uła-
twienia dla biznesu. Co najbar-
dziej przeszkadza przedsię-
biorcom, zwłaszcza tym, któ-
rzy dopiero rozpoczynają swo-
ją działalność? 
Biurokracja, biurokracja, biu-
rokracja. Z resztą problemów 
można sobie poradzić. 
(AO)

Prawdziwymi drożdżami rozwoju  
są ekspansywni eksporterzy
Prof. Witold Orłowski, członek 
Rady Gospodarczej przy Preze-
sie Rady Ministrów, Główny Do-
radca Ekonomiczny PwC, Hono-
rowy Członek Kapituły Konkur-
su Dolnośląski Gryf „Nagroda 
Gospodarcza”

b Witold Orłowski, 
członek Rady Gospodarczej RM
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b Członkowie kapituły serdecznie przywitali zebranych w NFM. 
Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Skóra, Grzegorz Dzik i Andrzej Kaleta
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Dolnośląskie firmy 
nie tylko mogą, ale 

muszą rywalizować 
na globalnych 

rynkach

b Wieczór uświetnił między 
innymi pokaz tańca 

b Członkowie kapituły 
konkursu: prof. Witold 
Orłowski i Janusz Cendrowski

F
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A Urszula Drabik – prezes zarzą-
du, dyrektor ds. restrukturyzacji 
i rozwoju w Śnieżka- Invest Sp. 
z o.o. 
– Dla mnie jest to bardzo duże i mi-
łe zaskoczenie. Obiecałam załodze, 
że dzisiaj przywiozę im Dolnośląskie-
go Gryfa. Powiedziałam, że jak się nie 
uda, to zrobimy sobie własnego.  
Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, 
firmą rodzinną. Siedziba znajduje się 
w Świebodzicach. Nasz cukierki „Mi-
chałki“ obchodzą w tym roku swoje 
55-lecie. Dziękuję bardzo. 

W 1946 roku powstaje polska 
Fabryka Czekolady „Śnieżka” 
w Świebodzicach.  
W latach 1957-1979 unowocześ-
niała swoje linie produkcyj-
ne. Jako pierwsza fabryka cu-
kiernicza w Polsce, wprowadzi-
ła przekaźniki czasowe w urzą-
dzeniach produkcyjnych.  
W 1990 roku zmienia nazwę 
na Śnieżka- Invest Sp. z o. o., 
pod którą funkcjonuje po dziś 
dzień. Jest jedną z najbardziej 
znanych marek. (AO)

Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska

Oto bohaterowie Wielkiej Gali  
prestiżowej nagrody gospodarczej 

A Oskar Zięta,  
Zieta Prozessdesign Sp. z o. o. 
 – Bardzo dziękuję za tak ważne 
dla nas wyróżnienie. Zieta 
Prozessdesign Sp. z o. o. jest ro-
dzinną firmą, cały czas się rozwi-
jającą. Chciałbym przede 
wszystkim podziękować wszyst-
kim moim współpracownikom, 
którzy przyczynili się do tego 
sukcesu. 
Muszę zaznaczyć, że w naszej 
firmie jest o wiele więcej kobiet 
niż w kapitule.  

Firma Zieta Prozessdesign Sp. 
z o. o. (Wrocław) pracuje nieu-
stannie nad poprawą technolo-
gii, takich jak FiDU i 3+ - w związ-
ku z tym jedno z pól działalności 
jest doradztwo badań i techno-
logii. Zieta Prozessdesign Sp. 
z o. o. testuje nowe formy i ich 
zachowanie w różnych zawiłoś-
ciach końcowych obiektów oraz 
pojedynczych kształtów, więc 
technologia FiDU można zasto-
sować szerszy w przyszłości.  
(AO)

Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego

A Urszula Stolarczyk,  
kierownik ds. przygotowania  
produkcji w Nawitel Sp. z o. o. :   
– Nie spodziewałam się takiego wy-
różnienia. Nie przygotowałam żad-
nej mowy. Cieszę się, że w 20-lecie 
firmy otrzymaliśmy tak zaszczytną  
nagrodę, jaką jest Dolnośląski Gryf. 
Jest to wspaniałe przeżycie.  
Dziękuję zarządowi i wszystkim pra-
cownikom. To oni przysłużyli się 
do tego, że zostaliśmy wyróżnieni tą 
nagrodą. Jeszcze raz wszystkim bar-
dzo serdecznie dziękuję.  

Firma Nawitel Sp.z o.o. (Bielany 
Wrocławskie) powstała w 1996 
roku i od początku swojej dzia-
łalności zajmuje się usługami 
związanymi z zabudową rur 
pod wszelkiego rodzaju przesz-
kodami terenowymi przy zasto-
sowaniu technologii bezwyko-
powych. Od rozpoczęcia swojej 
działalności przedsiębior-
stwo stawia przede wszystkim 
na jakość świadczonych usług 
i profesjonalną obsługę klien-
tów. (AO)

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla mikro i małych firm

A  Katarzyna Jarosz-Lenkiewicz, 
prezes zarządu Pasol-Paco Sp. 
z o.o. 
– Jest mi szczególnie miło, że otrzy-
maliśmy tę nagrodę. Pascol-Paco Sp. 
z o.o. jest rodzinną piekarnią. Dzięku-
ję kapitule za to wyróżnienie, ale 
przede wszystkim klientom, którzy 
wybierają nasze produty. Cieszę się, 
że moi współpracownicy namówili 
mnie do wzięcia udziału w konkursie. 
Na koniec powiem, że tak, jak nie ma 
domu bez chleba, tak nie ma biznesu 
bez odpowiedzialności społecznej. 

Firma ze Świdnicy za każdym 
razem podkreśla, że łączy tra-
dycyjne receptury i naturalne 
składniki z nowoczesną techno-
logią. Tę tradycję pielęgnuje 
konsekwentnie od 1991 roku. 
 Wyjątkowy smak pieczywa  
sprawia, że Pasol-Paco Sp. z o.o. 
jest jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych i cenionych piekar-
ni na Dolnym Śląsku. Firma ma 
stałych klientów, którzy z chę-
cią do niej wracają i chwalą pro-
dukty. (AO)

Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy

A  Piotr Roman, prezydent Gminy 
Miejskiej Bolesławiec 
– Bardzo Państwu dziękuję za tę na-
grodę. Muszę powiedzieć, że bardzo 
ładny ten Gryf. Nagroda jest dla nas 
bardzo ważna. Bolesławiec prze-
szedł trudną drogę od upadłości wie-
lu zakładów do tego sukcesu gospo-
darczego. Wystarczy powiedzieć,  
że jeszcze kilkanaście lat temu bezro-
botna była co trzecia osoba. Dzisiaj 
poziom bezrobocia wynosi 3,5 proc., 
a liczba podmiotów gospodarczych 
wzrosła o prawie 20 procent. 

W ostatnich latach Bolesławiec 
bardzo się rozwinął. Wszystko, 
dzięki nowym inwestorom. 
Przez miasto przepływa rzeka 
Bóbr, okoliczne obszary leśne 
należą do Borów Dolnośląskich.  
W latach 1975–1998 miasto ad-
ministracyjnie należało do wo-
jewództwa jeleniogórskiego.  
Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego 
na dzień 31 grudnia 2015 r. mia-
sto liczyło 39 373 mieszkańców. 
 (AO)

Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z biznesem

A  Marcin Czyczerski, dyrektor 
zarządzający ds. personalnych 
i organizacji w Sitech Sp. z o.o. 
– Szanowni Państwo już miałem 
przyjemność trzymać Dolnośląskie-
go  Gryfa w rękach, więc wiem, jakie 
jest to przyjemne uczucie. Nasuwa 
mi się jednak refleksja, z którą chciał-
bym się z Państwem podzielić. Sztu-
ką jest pomysł na innowacyjny bi-
znes, ale sztuką jest też być przez 
dwadzieścia lat innowacyjnym. Ta 
statuetka jest taką nagrodą za do-
tychczasowe nasze działanie.  

Sitech Sp. z o.o. ( Polkowice)  
to renomowana spółka należącą 
do koncernu Volkswagen. Specja-
lizuje się w produkcji metalowych 
stelaży siedzisk samochodowych 
do wybranych modeli samocho-
dów takich marek jak: Volkswa-
gen, Audi, Skoda oraz Seat. Sitech 
Sp z.o.o wyznacza najwyższe stan-
dardy jakości i spełnia potrzeby 
najbardziej wymagających klien-
tów zapewniając najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa i  komfortu 
użytkownikom pojazdów. (AO)

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla średnich i dużych firm

A  Marcin Gwóźdż, prezes Uzdro-
wisk Kłodzkich S.A – Grupa PGU. 
– Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować w imieniu własnym, całe-
go zarządu, ale przede wszystkim 
pracowników. Jesteśmy dumni z te-
go, że otrzymaliśmy nagrodę w kate-
gorii dolnośląski produkt roku. Jest  
to dla nas bardzo ważna chwila.  
Czujemy się wyróżnieni i zobowiąza-
ni do dalszej ciężkiej i owocnej pracy. 
Cieszymy się, że wzięliśmy udział 
w 13. edycji Konkursu „Dolnośląski 
Gryf-Nagroda Gospodarcza“. 

Uzdrowiska Kłodzkie  S.A. 
mają nowocześnie wyposażoną 
bazę leczniczą i hotelową przy-
stosowaną do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych i zmodernizo-
wane zakłady przyrodoleczni-
cze. Dodatkowo posiadają no-
woczesne pracownie 
diagnostyczne, baseny 
rekreacyjno-rehabilitacyjne, 
gabinety odnowy biologicznej, 
a przede wszystkim wyspecjali-
zowaną kadrę medyczną. 
 (AO)

Nagroda Dolnośląski Produkt Roku

A  Wiesław Ogrodnik,  
prezes Zakładu Ceramicznego 
Bolesławiec Sp.z o.o. 
–  Ambasador Dolnego Śląska. Ten  
tytuł brzmi dla nas bardzo dumnie 
i  jednocześnie zobowiązuje do dal-
szego działania. Chciałbym wszyst-
kim w imieniu zarządu i całej ka-
dry podziękować.  
Muszę powiedzieć, że Bolesławiec 
wygrał w konkursie grupowo, bo 
również Gmina Miejska Bolesławiec 
otrzymała nagrodę, z czego się cie-
szymy.  

Firma jest jednym z najwięk-
szych producentów ceramiki 
stołowej ręcznie formowanej 
i ręcznie zdobionej unikatową 
w świecie techniką stempelko-
wą.  
W ofercie znajdują się także ko-
lekcje garnków ceramicznych. 
Jest to jedno z najstarszych 
przedsiębiorstw w regionie 
Bolesławca. Współpracuje 
z licznymi odbiorcami zagra-
nicznymi i krajowymi. 
(AO)

Nagroda dla Ambasadora Dolnego Śląska
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A Prezentujemy listę zwycięzców w ośmiu kategoriach. Zobacz, co powiedzieli zaraz po odebraniu nagrody 
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Przewodniczący Rady 

Zachodniej Izby Gospodarczej 

Grzegorz Dzik

Przewodniczący Rady Związku 

Pracodawców Polska Miedź 

Krzysztof Skóra

Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego 

Cezary Przybylski

Prezydent Pracodawców RP 

Andrzej Malinowski

Główny Doradca PwC

Witold Orłowski

Przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego Konkursu 

Marek Pasztetnik

serdecznie gratulują Laureatom XIII Edycji Konkursu
„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”:

Dziękują Mecenasowi Konkursu

oraz Sponsorom i Patronom Przedsiębiorczości

Patron Strategiczny Sponsor Strategiczny

Patroni Srebrni Patroni Brązowi

Patroni Główni Patroni Złoci

DYSTRYBUCJA

TAURON

Szczególne podziękowania dla Kapituły Konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Kalety, 
wszystkich Uczestników  Konkursu, Firm Współpracujących, Sympatyków i Gości Wielkiej Gali Biznesu za czynny udział 

w promowaniu idei przedsiębiorczości, innowacyjności oraz wkład w rozwój Dolnego Śląska.

Gminie Miejskiej Bolesławiec i fi rmom 
SITECH SP. Z O.O., NAWITEL SP. Z O.O.,  ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O.O., PASOL – PACO SP. Z O.O., 

ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC SP. Z O.O., UZDROWISKO KŁODZKIE SA – GRUPA PGU, 
ŚNIEŻKA INVEST SP. Z O.O.


