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L

ubimy o sobie myśleć, że jesteśmy społeczeństwem
przedsiębiorczym. Na dowód przywołujemy czasy,
w których nic nie działało jak należy – od gospodarki ignorującej prawa makroekonomii po najdrobniejsze przejawy codziennego jej (nie)funkcjonowania
z oczekiwaniem na hydraulika tygodniami i corocznymi dramatami braku sznurka do snopowiązałek. Mimo
wszystko – mówimy – jakoś przeżyliśmy i każdy Polak
jakoś sobie radził. A potem się dopiero działo! Pierwsze
symptomy zmiany (jak dozwolenie działania tzw. irm
polonijnych; ktoś je jeszcze pamięta?), rozwój najmniejszych irm i całkiem sporych interesów robionych przez
niewielkie w porównaniu z socjalistycznymi molochami przedsiębiorstwa prywatne…
Kolejny dowód, po który sięgamy, gdy tylko ktoś
w nas wątpi, to Polacy za granicą. Spójrzmy tylko, jak
oni pracują! Jak potraią zrobić coś z niczego! Toż taki
Francuz albo inny Anglik już dawno załamałby ręce,
a polski fachowiec pokombinuje, znajdzie zamiennik
za niedostarczony towar, deszczu się nie ulęknie i skończy na czas!
Taką mamy naszą współczesną mitologię. Ciekawą,
bo bardzo świeżutką. Jeśli ktoś jeszcze pamięta lekturę
„Nad Niemnem” albo i „Lalki”, to wie, że przedsiębiorczości się u nas nie ceniło. Co innego romantyczna
szarża, ale tak po prostu pracować i zdobywać dla siebie (i dla swoich) środki do życia i te kawałki wolności
w czasach niewoli (bycie na swoim) – za to opinia publiczna nie wynagradzała sławą i chwałą.
Więc jak to jest z tą polską przedsiębiorczością? Jest
prawdą czy mitem?
Statystyka. Ona powinna odpowiedzieć. Jedną z odpowiedzi cytują regularnie wszystkie media: tak, Polska
stoi małą przedsiębiorczością. Liczba zarejestrowanych
irm, dwie trzecie ogólnej liczby miejsc pracy w Polsce,
prawie połowa PKB wypracowywana przez irmy z interesującego nas w rankingu Skrzydła Biznesu przedziału (przy czym irmą nazywamy również jednoosobowe
działalności gospodarcze i trzeba uczciwie powiedzieć, że
część z nich irmami jest tylko po to, by odliczyć trochę
kosztów i nie odprowadzić czegoś do Skarbu Państwa).
Odpowiedź druga, mniej napawająca dumą: z danych
Eurostatu wynika, że te najmniejsze nie mogą wpadać
w zachwyt nad samymi sobą, bo produktywność ich pracowników jest cztery razy niższa niż w irmach dużych.
Co to oznacza łącznie? Że radzimy sobie, jak możemy, ale
trzeba przemyśleć strategie. Nie poprzestawać na przetrwaniu. Sięgać po nowe rynki, rozwijać technologie,
choćby na swoją niewielką skalę. I takich przedsiębiorców, którzy to potraią, nagradzamy Skrzydłami Biznesu.

Mikroirmy rosną najszybciej
Wręczyliśmy
Skrzydła Biznesu
przedsiębiorcom
z województw
dolnośląskiego,
lubuskiego i opolskiego
trzy województwa, które odwiedziliśmy w ostatniej odsłonie Skrzydeł Biznesu, cechują
się różnymi warunkami robienia interesów i różnymi wynikami.
– Podstawą ekonomicznej
pomyślności Dolnego Śląska
jest dynamicznie rozwijająca
się, nastawiona na ścisłą europejską współpracę gospodarka.
na terenie województwa inwestują największe i najlepsze
światowe koncerny. nasze zestawienie pokazuje, że najszybciej rozwijają się te najmniejsze
spółki, które średnio zwiększyły
swój przychód o ponad 71 proc.
Dynamika wzrostu sprzeda-

ży dolnośląskich laureatów
Skrzydeł Biznesu spada proporcjonalnie do wielkości irmy – zwraca uwagę tomasz
Starzyk z Bisnode Polska.
Dolny Śląsk tradycyjnie
plasuje się wysoko pośród
wszystkich województw pod
względem wkładu do produktu krajowego brutto. ze
swoimi 8,5 proc. lokuje się na
czwartym miejscu w Polsce.
Województwo lubuskie z kolei
– uznawane za średnio uprzemysłowione – wytwarza około
2,2 proc. PKB Polski.
– W porównaniu z pozostałymi regionami lubuskie irmy wykazują się niewielkim
wzrostem sprzedaży, nieprzekraczającym w średnim ujęciu 20 proc. Pod tym względem najbardziej dynamicznie
rośnie sprzedaż spółek mikro,
najmniej irm średnich.
Wkład województwa opolskiego w polskie PKB to około 2,1 proc. W województwie

opolskim zarejestrowanych
jest ponad 96 tys. irm. W tym
niemal 98 proc. stanowią irmy zaliczane do małych i średnich przedsiębiorstw.
– Świadczy to o dużej przedsiębiorczości mieszkańców.
W sektorze MSP zatrudnionych jest blisko 80 proc. pracowników. Kołem zamachowym opolskiej gospodarki są
branże usług transportowych
i budowlanych. niestety województwo opolskie należy do
tych, w których notuje się jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia – zwraca uwagę tomasz Starzyk.
Laureatami pierwszych
miejsc w naszym rankingu
wśród najmniejszych firm
zostali: Chemiprojekt z Lubina (woj. dolnośląskie), spółka
Buczyna nowa Kuźnia Razem
z toporowa (lubuskie) i agrola zakład Rolno-Usługowy
z Krzyżowic (woj. opolskie).
zwłaszcza ten ostatni, ale

także Chemiprojekt, zwracają uwagę imponującym wzrostem przychodów. najlepsze
małe spółki w poszczególnych
województwach to zakład zespołów energetycznych energokessel ze Strzelec Opolskich
(woj. opolskie), Przedsiębiorstwo transportowo-Spedycyjne erka-trans ze Słubic (woj.
lubuskie) i Vitruvion z Karpacza (woj. dolnośląskie). Wśród
irm średnich najwyższą dynamiką sprzedaży przy jednoczesnej moralności płatniczej wykazały się spółka Mega Polska
z Sulechowa (woj. lubuskie),
wrocławski zakład automatyki Przemysłowej intec (woj.
dolnośląskie) i spółka komandytowa Bischof + Klein Polska
z Walców w województwie
opolskim. Laureatom serdecznie gratulujemy.
mww
Pełne wyniki na stronie:
www.gazetaprawna.pl/konferencje/
skrzydla_biznesu_2015
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Jak wybieramy najlepszych przedsiębiorców
Proces wyłonienia
laureatów szóstej
edycji „Skrzydeł
Biznesu” przebiegał
dwustopniowo
W pierwszej fazie z bazy
danych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska
zostały wytypowane przedsiębiorstwa z sektora małych
i średnich irm, których przy-

chód w ostatnim roku obrachunkowym nie przekraczał
200 mln zł. W drugiej fazie
wyłonione zostały te irmy,
które w ocenie organizatora
rankingu są irmami o minimalnym ryzyku współpracy,
w latach 2013–2014 wykazały
się dodatnią dynamiką wzrostu sprzedaży, w ich historii nie
odnotowano wniosków o upadłości i likwidacji oraz terminowo złożyły do KRS spra-

wozdanie inansowe za ostatni
rok obrachunkowy lub bezpośrednio przesłały swoje dane
inansowe do Bisnode Polska.
Firmy zostały podzielone na
trzy grupy: przedsiębiorstwa
mikro, których roczny obrót
lub całkowity bilans roczny
nie przekracza 8 mln zł, przedsiębiorstwa małe z obrotem
nieprzekraczającym 40 mln
zł i przedsiębiorstwa średnie, których sprzedaż w 2014

O Bisnode

O KRD

Firma Bisnode została założona w 1989 roku. Obecnie zatrudnia ponad 3000 pracowników w 17 krajach europejskich. Jest partnerem strategicznym najstarszej na
świecie wywiadowni gospodarczej – D&B Corporation i jej
wyłącznym przedstawicielem na terenie Europy Centralnej i Północnej. Obecnie w Polsce blisko dwustu pracowników stanowi codzienne wsparcie dla 5 tys. klientów
w prowadzeniu bezpiecznego biznesu oraz w docieraniu
do nowych, wiarygodnych partnerów biznesowych.

Wiarygodność laureatów jest
weryikowana przez Krajowy
Rejestr Długów, z rankingu
wykluczane są przedsiębiorstwa notowane jako dłużnicy. W KRD znajduje się ponad
6 mln informacji. W 2014 roku
pobrano z niego prawie 21 mln
raportów.

roku była nie większa niż 200
mln zł.
W przypadku porównywalnej oceny wiarygodności irm
wyższe miejsca w rankingu
przypadają irmom charakC
teryzującym się większą dyM
namiką wzrostu sprzedaży.
Ocena wiarygodności irmy
Y
określana jest na podstawie
CM
Oceny Scoringowej Bisnode Polska deiniowanej jako
MY
wskaźnik ryzyka upadłości
CY
irmy na podstawie modelu statystycznego, który wyCMY
znacza prawdopodobieństwo
upadku irmy w ciągu następK
nych 12 miesięcy. Prawdopodobieństwo wyznaczono na
podstawie obserwacji zachowań blisko 400 tys. irm prowadzących pełną księgowość.
Tomasz Starzyk
Bisnode Polska
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s k r z y dł a b i z n e s u
Najlepsze irmy województwa dolnośląskiego
LP

Nazwa

Miejscowość Opis

Failure
score

Dynamika
sprzedaży

Obrót 2014

Zysk netto
2014

Obrót 2013

Zysk netto
2013

Firmy mikro – sprzedaż do 8 mln zł
1

Chemiprojekt Sp. z o.o.

Lubin

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

100

1597%

5 965 731,19

351 610,30

111 786,42

27 063,46

2

Trade2 Biz Sp. z o.o.

Wrocław

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

100

664%

6 686 308,59

875 128,45

290 097,04

107 127,99

3

Gastro Top Sp. z o.o.

Syców

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

100

367%

327 399,18

70 122,20

55 713,92

9 679,55

4

More Eco Sp. z o.o.

Wrocław

Działalność portali internetowych

100

354%

2 704 737,01

595 234,11

390 935,12

47 071,68

5

VD Sp. z o.o.

Wrocław

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

100

337%

612 021,55

140 000,00

83 739,86

1 427,25

6

Itezone PL Sp. z o.o.

Wrocław

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność

100

226%

806 953,38

247 514,00

198 295,86

22 252,22
56 379,66

7

EY Global Markets Services Sp. z o.o.

Wrocław

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

100

180%

3 319 637,53

1 183 972,81

139 325,06

8

Labtechne Sp. z o.o.

Łagów

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

100

160%

3 455 722,05

1 327 252,56

143 619,74

11 064,53

9

Neodynamic Sp. z o.o.

Tyniec Mały

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

100

138%

3 796 600,55

1 596 848,98

312 769,58

204 431,08

10

Eco Polcon Sp. z o.o.

Wrocław

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

100

136%

6 178 400,60

2 620 819,54

1 188 628,41

91 274,58

Firmy małe – sprzedaż do 40 mln zł
1

Vitruvion Sp. z o.o.

Karpacz

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

100

459%

10 452 300,43

1 870 146,49

431 897,42

117 773,27

2

Świat Papieru Sp. z o.o.

Wrocław

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

100

164%

15 105 739,97

5 714 629,73

512 736,93

171 325,10

3

Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o.

Wrocław

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

100

131%

15 825 080,36

6 840 470,22

1 089 662,67

14 142,01

4

Pphu Camino Sp. z o.o.

Wrocław

Wydobywanie węgla kamiennego

100

97%

9 471 450,28

4 796 124,10

130 819,89

99 863,12

5

Nova Sp. z o.o.

Świdnica

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

100

70%

32 370 325,61

19 001 931,85

913 725,73

729 414,06

6

Tevema Automotive Sp. z o.o.

Kudowa-Zdrój

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

100

66%

14 785 445,50

8 926 193,95

3 111 588,66

1 790 708,07

7

Dachmax Sp. z o.o.

Długołęka

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

100

62%

8 267 197,62

5 092 234,67

95 609,80

12 186,98

8

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań SA

Wrocław

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

100

51%

9 181 681,35

6 092 306,77

2 810 755,80

1 276 634,61

9

Koloryt Sp. z o.o.

Wrocław

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

100

41%

28 785 569,21

20 446 523,45

717 487,44

200 767,91

10

Przedsiębiorstwo Obrotu Paliw Nafto Trans Sp. z o.o.

Chojnów

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

100

35%

10 034 220,35

7 457 466,42

167 577,07

126 805,72
3 087 775,35

Firmy średnie – sprzedaż do 200 mln zł
1

Zakład Automatyki Przemysłowej Intec Sp. z o.o.

Wrocław

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

100

78%

50 758 006,63

28 543 271,50

7 283 367,85

2

Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.

Wrocław

Działalność związana z oprogramowaniem

100

74%

52 964 034,91

30 365 048,01

1 887 178,91

981 027,42

3

TelForceOne SA

Wrocław

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

100

68%

143 960 000,00

85 924 000,00

3 216 000,00

2 605 000,00

4

Jordahl & Pfeifer Technika Budowlana Sp. z o.o.

Krępice

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

100

51%

43 890 264,70

28 992 355,27

2 477 830,35

512 988,94

5

Hortico SA

Wrocław

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

100

36%

80 847 590,77

59 388 659,47

5 566 827,06

1 688 866,40

6

Fabryka Aparatury Pomiarowej Pafal SA

Świdnica

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

100

36%

85 987 839,08

63 385 225,10

3 535 795,56

1 769 750,16

7

Bestkebab Sp. z o.o.

Lisowice

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

100

33%

45 337 710,08

34 130 599,71

1 876 574,76

228 542,64

8

Logintrans Sp. z o.o.

Wysoka

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

100

27%

59 192 892,26

46 667 355,14

13 644 852,52

6 598 484,72

9

Papier Mettler Polska Sp. z o.o.

Wrocław

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

100

24%

46 613 799,56

37 551 473,88

4 756 907,10

3 896 643,22

10

Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o.

Wałbrzych

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem
motocykli

100

23%

182 725 991,65

148 905 738,98

18 806 471,25

18 796 839,64

Źródło: Bisnode Polska

Starania o patent także

Dolny Śląsk
przyciąga nie tylko
pięknem krajobrazu
i bogactwem
przyrody, lecz także
ciekawą ofertą
gospodarczą

Uzyskanie
patentu lub prawa
ochronnego to
wymierne korzyści
również dla
przedsiębiorców
prowadzących
niewielkie irmy.
W określonych
sytuacjach mogą oni
nawet skorzystać
z doinansowania

Podstawą ekonomicznej pomyślności Dolnego Śląska jest
dynamicznie rozwijająca się,
nastawiona na ścisłą europejską współpracę gospodarka.
Na terenie województwa inwestują największe i najlepsze światowe koncerny.
Bezapelacyjnie pierwsze
miejsce wśród najmniejszych
zajęła spółka Chemiprojekt
z Lubina. Głównie za sprawą
szybującego dynamicznie
wzrostu przychodów, który
w czasie ostatnich dwóch lat
wzrósł o blisko 1600 proc.!
Wynik imponujący, szczególnie jeśli weźmiemy pod
uwagę to, że irma działa
jako biuro projektowo-konstrukcyjne specjalizujące
się w realizacji projektów
dla przemysłu chemicznego
i ochrony środowiska. Historia działalności spółki sięga
pierwszej połowy lat 90. XX
w., a w obecnej formie prawnej działa od 2005 roku. Miejsce drugie w tegorocznym zestawieniu zajęła wrocławska
spółka Trade2.Bis. Powstała
w 2012 roku z inicjatywy
osób od wielu lat działających w branży informatycznej, elektroniki użytkowej
oraz FMCG. Początkowo zapewniając obsługę transakcji, jak również zaplecze logistyczne. Wraz z rozwojem
spółka stopniowo rozpoczęła handel sprzętem oraz towarami FMCG we własnym

FOT. BARTłOMIEJ KUDOWICZ

Najbardziej dynamiczni są najmniejsi

Laureaci w kategorii firmy mikro

zakresie. Firma od początku
jest w bardzo dobrej kondycji
inansowej, co znajduje swoje potwierdzenie w twardych
danych liczbowych – wzroście sprzedaży i zysku, a także w bardzo wysokiej ocenie
kondycji inansowej Bisnode
Polska. Trzecią lokatę zajęła
irma Gastro Top z Sycowa.
Największy w regionie producent okuć ze stali nierdzewnej dla przemysłu gastronomicznego, w tym przede
wszystkim dla branży HoReCa. Wysoka pozycja w rankingu jest wynikiem dynamicznego wzrostu wartości
sprzedaży, jak również płynności inansowej irmy.
Wśród irm małych z rocznym przychodem nie większym niż 40 mln zł laureatem pierwszego miejsca
jest spółka Vitruvion z malowniczego Karpacza, polsko-belgijska irma budowlana, której nazwa wywodzi
się od nazwiska słynnego rzymskiego architekta
Marcusa Vitruviusa Pollio.
Swoją działalność rozpoczęła jako deweloper, z czasem

rozwijając portfolio usługowe. Dzisiaj oprócz realizacji projektów związanych
ze wznoszeniem domów
i mieszkań świadczy usługi
z zakresu prac betoniarskich,
zbrojarskich, murarskich
i ciesielskich na wszelkiej
wielkości budowach. To pozwoliło spółce w 2014 roku
na ponad 10 mln zł przychodu, co w porównaniu do roku
2013 stanowi wzrost o blisko
460 proc. Uwagę zwraca wysoka rentowność spółki, co
szczególnie dziś w branży
budowlanej jest nieczęsto
spotykane. Miejsce drugie
zajął Świat Papieru z Wrocławia. Na rynku od ponad
15 lat. Ostatni rok dla spółki
pod względem przychodów
i zysku okazał się rekordowy. Sprzedaż na poziomie
ponad 15 mln zł pozwoliła
na ponad 0,5 mln zł zysku.
Miejsce trzecie zajął Zakład
Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o. Powstał w 2014
roku. Od początku działalności koncentruje się na
konstruowaniu i produkowaniu silników elektrycz-

nych sterowniczych oraz
regulacyjnych przeznaczonych do napędu elementów
wykonawczych w układach
automatyki przemysłowej.
Doskonałą kondycję inansową potwierdza nadany
przez Bisnode Polska certyikat Dynamiczna Firma,
za dynamikę wzrostu irmy
w latach 2010 – 2012.
Najlepszą spółką średnią został Zakład Automatyki Przemysłowej Intec. Działalność
prowadzi od 1991 roku. Projektuje i produkuje elementy
i systemy automatyki dla przemysłu energetycznego. Firmę
nagrodzono licznymi certyikatami poświadczającymi
zarówno jakość produkowanych wyrobów, jak również doskonałą kondycję inansową,
która wyraża się w dynamice wzrostu sprzedaży i zysku,
wysokiej rentowności i płynności inansowej. Drugie miejsce zajęła wrocławska spółka
Objectivity Bespoke Software Specialists. Od 2008 roku
funkcjonuje w szeroko rozumianym sektorze IT. Jest doskonale zarządzana, czego
dowodem jest jej dynamiczny rozwój. W ostatnich czterech latach spółka zwiększyła
swój przychód z 1,7 mln w 2010
roku do ponad 52,9 mln w 2014
roku. Trzecie miejsce zajęła,
także z Wrocławia, spółka akcyjna TelForceOne – jeden
z największych producentów
i dystrybutorów elektroniki
używanej w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w sprzedaży urządzeń
mobilnych, urządzeń do nich,
produktów z branży oświetlenia LED, drukarek a także e-papierosów.
Tomasz Starzyk
Bisnode Polska

Krzysztof Tomaszewski
krzysztof.tomaszewski@infor.pl

Mikroprzedsiębiorcy, a także mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się
o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski można
składać do 31 marca 2016 r.
Konkurs podzielony jest na
etapy. Etap obejmuje nabór
wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich
ocenę oraz opublikowanie
listy ocenionych projektów
zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do doinansowania.

Prawo ochrony
własności
Wniosek o doinansowanie projektu należy złożyć
wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na
stronie internetowej PARP
(www.parp.gov.pl).
Dofinansowanie przeznaczone jest dla projek-

tów dotyczących uzyskania
ochrony prawa własności przemysłowej w trybie
krajowym, regionalnym,
unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem
zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie
na terytorium Polski i jej
realizacji.
Doinansowaniu podlegają projekty dotyczące:
n uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw
ochronnych na wzory
użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością
wsparcia przygotowania
procesu komercjalizacji
przedmiotu zgłoszenia
poprzez zakup usługi
doradczej
albo
n realizacji ochrony prawa
własności przemysłowej, gdy wnioskodawca
we wszczętym postępowaniu występuje w roli
podmiotu broniącego
posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór
użytkowy albo prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy albo
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
Zainteresowani przedsiębiorcy mogą m.in.
przesyłać pytania za pośrednictwem formularza
kontaktowego dostępnego na stronie internetowej
PARP w zakładce Centrum
Pomocy PARP lub na ad1
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Najlepsze irmy województwa lubuskiego
LP

Nazwa

Miejscowość

Opis

Failure
score

Dynamika
sprzedaży

Obrót 2014

Obrót 2013

Zysk netto
2014

Zysk netto
2013

Firmy mikro – sprzedaż do 8 mln zł
1

Buczyna Nowa Kuźnia Razem Sp. z o.o.

Toporów

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

100

134,43%

83 202,58

35 492,00

130 266,49

2

Tomi Strateg Sp. z o.o.

Gorzów Wielkopolski

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

100

96,80%

3 702 046,64

1 881 091,96

392 679,09

32 241,86

3

Ast Polska Sp. z o.o.

Sulęcin

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

100

18,82%

6 354 618,75

5 347 900,82

587 643,86

489 991,15

4

Tym Drob Sp. z o.o.

Orzelec

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

100

8,81%

5 854 192,30

5 380 121,71

101 919,64

154 713,30

5

Sapsan Sp. z o.o.

Zielona Góra

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

99

24,91%

103 193,45

82 615,18

32 885,12

10 423,68

132 122,71

6

Inco Sp. z o.o.

Wawrów

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

98

8,71%

7 120 209,05

6 549 591,29

992 697,60

765 842,64

7

Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Nowogrodzie
Bobrzańskim Sp. z o.o.

Nowogród
Bobrzański

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

96

6,53%

3 285 062,11

3 083 822,91

20 452,27

171 387,23

8

Materiały Budowlane Kowalewski Sp. z o.o.

Gorzów Wielkopolski

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

92

4,45%

6 861 168,72

6 568 958,62

33 614,28

34 515,31

9

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Instel A Dudkiewicz I Wspólnicy
Spółka Jawna

Zielona Góra

Wykonywanie instalacji elektrycznych

83

4,89%

5 545 271,84

5 286 778,32

393 828,00

889 021,36

10

Mleko Sp. z o.o.

Żary

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

79

14,10%

5 682 309,36

4 980 212,60

30 341,00

31 536,51
191 494,43

Firmy małe – sprzedaż do 40 mln zł
1

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Erka Trans Sp. z o.o.

Słubice

Transport drogowy towarów

100

13,58%

13 994 143,67

12 320 940,58

638 068,18

2

Max Elektronik S A

Zielona Góra

Działalność związana z oprogramowaniem

99

37,83%

18 788 378,51

13 631 323,42

426 470,02

361 986,11

3

Auto Bis Sp. z o.o.

Gorzów Wielkopolski

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

99

34,24%

20 740 826,99

15 450 942,02

405 587,90

244 889,08

4

Bcc Polska Sp. z o.o.

Nowa Sól

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

99

29,25%

12 192 919,59

9 433 364,14

2 514 974,32

1 681 246,36

5

Malta Sp. z o.o.

Żary

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

99

17,22%

10 011 674,09

8 540 691,02

304 003,79

134 516,33

6

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Su Pe Kom Sp. z o.o.

Sulechów

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

99

6,88%

11 308 688,67

10 580 767,72

580 627,86

336 671,83

7

Rotometal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Świebodzin

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

98

28,74%

16 116 294,16

12 518 260,34

4 511 106,17

2 778 654,22

8

Anabo Sp. z o.o.

Zielona Góra

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

98

28,38%

19 536 617,76

15 217 240,27

138 142,96

65 279,47

9

Calier Polska Sp. z o.o.

Deszczno

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

98

17,08%

10 258 189,26

8 761 913,13

643 818,13

466 302,89

10

Betschesofa Sp. z o.o.

Pszczew

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

98

1,79%

16 309 182,02

16 021 793,01

364 726,06

438 069,38

Firmy średnie – sprzedaż do 200 mln zł
1

Mega Polska Sp. z o.o.

Sulechów

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

100

20,25%

133 037 874,18

110 631 592,91

76 790,61

56 650,55

2

Zakład Produkcyjno-Usługowy Kazimierz Jońca Sp. z o.o.

Międzyrzecz

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

100

6,17%

93 408 129,16

87 980 865,99

6 510 610,10

5 925 580,46

3

Eobuwie Pl S A

Zielona Góra

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

99

57,57%

70 977 000,00

45 043 416,07

10 676 000,00

7 249 632,06

4

Relpol SA

Żary

Produkcja elementów elektronicznych

99

9,48%

94 237 000,00

86 080 000,00

4 633 000,00

4 538 000,00

5

Molex Sp. z o.o.

Sulęcin

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

99

9,08%

152 009 629,00

139 360 290,00

8 990 310,00

7 770 944,00

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Gotech Sp. z o.o.

Gorzów Wielkopolski

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

99

8,71%

46 805 274,09

43 054 784,46

1 199 966,69

961 384,88

7

Ciech Vitrosilicon SA

Iłowa

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

99

1,32%

170 998 423,00

168 778 541,11

11 513 743,31

4 376 420,31

8

Dobrowolski Sp. z o.o.

Wschowa

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

98

38,23%

66 841 180,00

48 354 369,76

2 565 841,95

1 637 105,47

9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Timbex Sp. z o.o.

Gorzów Wielkopolski

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

98

5,39%

42 114 143,31

39 960 151,62

2 236 196,52

2 121 698,42

10

Tekra Sp. z o.o.

Gubin

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

97

11,23%

43 475 148,86

39 084 361,63

5 473 276,02

1 839 206,35

Źródło: Bisnode Polska

res poczty elektronicznej:
info@parp.gov.pl.

Na całym obszarze
kraju
Przy tej okazji warto podkreślić, że jeżeli chodzi
o ochronę prawa własności
przemysłowej, to przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć
sobie prawo do swoich wynalazków, dokonując zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP. Patent trwa
dwadzieścia lat od daty
dokonania zgłoszenia wynalazku w urzędzie, natomiast prawo ochronne na
wzór użytkowy – 10 lat.
W takim przypadku przez
uzyskanie patentu lub prawa ochronnego nabywa się
prawo wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru
użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski – podkreśla Urząd Patentowy.
Zgłoszenia rozwiązania
w celu uzyskania patentu
lub prawa ochronnego dokonuje się przez wniesienie do urzędu dokumentacji
zgłoszeniowej, czyli:
n podania zawierającego
co najmniej oznaczenie
zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu, patentu
dodatkowego lub prawa
ochronnego;
n opisu rozwiązania (w
trzech egzemplarzach)
ujawniającego jego istotę;
n zastrzeżeń patentowych
lub ochronnych (w trzech
egzemplarzach) określających w sposób zwięzły,
lecz jednoznaczny, przez
podanie cech technicznych rozwiązania, za1

strzegany zakres przedmiotowy rozwiązania;
n rysunków (w trzech egzemplarzach) – w przypadku wynalazku, jeżeli
są one niezbędne do zrozumienia wynalazku;
n skrótu opisu (w dwóch
egzemplarzach) stanowiącego zwięzłą i jasną
informację określającą
przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne
rozwiązania.
Podanie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego powinno zawierać co
najmniej:
n nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania
albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL lub
REGON, o ile zgłaszający
je ma;
n nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli
zgłaszający działa przez
pełnomocnika;
n wniosek o udzielenie
patentu lub patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu
głównego albo numeru
zgłoszenia wynalazku
w celu udzielenia patentu głównego lub wniosek o udzielenie prawa
ochronnego;
n tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego;
n nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku lub
wzoru użytkowego;
n wskazanie podstawy prawa do patentu lub prawa
ochronnego, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą
wynalazku lub wzoru
użytkowego;
dokończenie na str. 4

Statystycznie rosną niewiele,
ale są chlubne wyjątki
Lubuskie
charakteryzuje
się małą liczbą
zatrudnionych
w przemyśle.
Dostarcza około
2 proc. ogólnej
wartości produkcji
sprzedanej przemysłu,
co lokuje region na
jednym z ostatnich
miejsc w kraju
Wśród spółek mikro, z rocznym przychodem nie większym niż 8 mln zł, laureatem
pierwszego miejsca została
spółka Buczyna Nowa Kuźnia
Razem z Toporowa. Na rynku
działa zaledwie od 2011 roku,
ale z sukcesami. Przez dwa
lata obrachunkowe wykazała
się blisko 135-proc. wzrostem
przychodu. Działa w sektorze
uprawy zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona. Miejsce drugie zajęła
spółka Tomi Strateg z Gorzowa Wielkopolskiego – irma
rodzinna państwa Cybulskich.
Na rynku jest od 2000 roku.
Ostatni rok pod względem
sprzedaży okazał się rekordowy: spółka wykazała ponad
3,7 mln zł sprzedaży, co w porównaniu z rokiem 2013 stanowi wzrost o ponad 96 proc.
Uwagę zwraca również ponad
11-proc. rentowość. Trzecią
lokatę wśród najmniejszych
spółek województwa lubuskiego zajęła założona w 2008 roku
przez Mirosława i Monikę Maszońskich Ast Polska. Od blisko
30 lat produkuje beczki i kanistry dla przemysłu chemicz-

FOT. BARTłOMIEJ KUDOWICZ

e z doinansowaniem

Laureaci w kategorii firmy średnie

nego, a także spożywczego.
Firma aktywnie wspiera zawodników sportów motorowych, festiwal muzyczny, jak
również Piekarnię Kultury
– niezależne miejsce spotkań
z kulturą.
Zwycięzcą wśród irm małych zostało Przedsiębiorstwo
Transportowo-Spedycyjne Erka-Trans ze Słubic. Na rynku działa od 2008 roku i jest
w doskonałej kondycji inansowej. Znajduje to swoje potwierdzenie w danych – w
2014 roku spółka wykazała
sprzedaż na poziomie ponad
13,9 mln zł, co w porównaniu
z rokiem 2013 stanowi wzrost
o blisko 14 proc. Pozwoliło to
na blisko 640 tys. zł zysku.
Miejsce drugie zajęła zielonogórska spółka Max Elektronik związana z sektorem IT.
Na rynku działa od 1991 roku.
W pierwszych latach działalności koncentrowała się na
sprzedaży sprzętu komputerowego, dzisiaj oferuje także
systemy informatyczne, które
znajdują swoje zastosowanie

w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, inansowych oraz jednostkach
administracji publicznej.
Spółka jest stabilna inansowo. W ostatnich dwóch
latach, wykazując 37-proc.
wzrost sprzedaży, osiągnęła 17,8-proc. wzrost zysków
i blisko 3 proc. wzrostu kapitału własnego. Miejsce trzecie zajął autoryzowany dealer
samochodów marki Skoda
z Gorzowa Wielkopolskiego
Auto-Bis. Działalność poszerzona jest o serwis, a także
komis aut używanych. Na lubuskim rynku działa od 2000
roku, jednak to rok 2014 okazał się pod względem sprzedaży rekordowy. Ponad 20,7
mln zł przychodu pozwoliło
na 405 tys. zł czystego zysku.
Wśród irm średnich w tegorocznym zestawieniu bezapelacyjnie pierwsze miejsce
zajęła spółka Mega Polska
z Sulechowa – spółka z kapitałem niemieckim, należąca
do grupy PHW, największego w Europie producenta pasz

dla drobiu. Historia działalności zakładu sięga połowy
lat 90. XX w., jednak w grupie i obecnej formie prawnej
funkcjonuje od marca 2007
roku. Jest w doskonałej sytuacji inansowej. Dowodem
tego są rosnące z każdym rokiem przychody i zysk irmy
oraz bardzo wysoka ocena
Bisnode Polska. W 2014 roku
spółka wykazała ponad 133
mln zł przychodu, co w porównaniu z rokiem 2013 stanowi wzrost o 20 proc. Miejsce
drugie zajął Zakład Produkcyjno-Usługowy Kazimierz Jońca
– producent wykorzystywanych w systemach ciepłowniczych rur preizolowanych
i rurociągów technologicznych w przemyśle. Laureat
Skrzydeł Biznesu z 2012 roku.
Doskonała kondycja inansowa znajduje potwierdzenie
w nagrodach i certyikatach,
w tym za wiarygodność biznesową, wzrost wartości irmy
i dynamikę rozwoju. Miejsce
trzecie zajął sklep internetowy eobuwie.pl. To zielonogórska irma rodzinna istniejąca na rynku od ponad dwóch
dekad i jeden z największych
w Polsce sklepów specjalizujący się w sprzedaży obuwia
i akcesoriów. Oferuje obuwie
najlepszych krajowych i zagranicznych marek. Spółka
jest doceniana w rankingach
i zestawieniach inansowych,
ma doskonałe opinie i recenzje w sieci. Wszystko to przekłada się na rosnącą sprzedaż
i zyski. W 2014 roku irma wykazała ponad 70 mln zł przychodu, co pozwoliło na ponad
10 mln zł zysku.
Tomasz Starzyk
Bisnode Polska
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s k r z y dł a b i z n e s u
Najlepsze irmy województwa opolskiego
LP

Nazwa

Miejscowość

Opis

Failure
score

Dynamika
sprzedaży

Obrót 2014

Obrót 2013

Zysk netto
2014

Zysk netto
2013
125 000,00

Firmy mikro – sprzedaż do 8 mln zł
1

Agrola Zakład Rolno-Usługowy Sp. z o.o.

Krzyżowice

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

100

6333,33%

386 000,00

6 000,00

164 000,00

2

Gwarant Bis Security Sp. z o.o.

Opole

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

100

235,43%

2 661 680,47

793 513,20

756 579,96

252 392,21

3

J&P Sp. z o.o.

Opole

Produkcja pozostałej odzieży dzianej

100

212,92%

5 254 989,41

1 679 359,87

653 511,63

227 404,45

4

Bb Informational Services Sp. z o.o.

Nysa

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

100

101,43%

207 527,50

103 025,00

57 132,98

35 792,34

5

Roldam Sp. z o.o.

Zalesie Śląskie

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

100

87,49%

7 007 427,97

3 737 575,80

2 961 631,05

288 529,72

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Wer Sp. z o.o.

Schodnia

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

100

80,11%

1 872 084,75

1 039 439,73

50 370,84

105 783,60

7

Grupa Producencka Rolwil Sp. z o.o.

Wilamowa

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

100

64,36%

1 506 672,16

916 706,92

55 243,04

3 483,15

8

Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Kolmech
Sp. z o.o.

Dziergowice

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

100

46,17%

5 650 457,08

3 865 724,33

1 327 967,62

569 315,49

9

Terracon Pol Sp. z o.o.

Krapkowice

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

100

41,20%

1 617 655,18

1 145 631,09

35 290,24

75 628,06

10

Ceramika Artystyczna Vena Sp. z o.o.

Brzeg

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

100

38,23%

3 158 502,99

2 284 966,69

149 755,72

129 134,87

204 263,68

Firmy małe – sprzedaż do 40 mln zł
1

Zakład Zespołów Energetycznych Energokessel Sp. z o.o.

Strzelce Opolskie

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

100

96,39%

8 764 734,74

4 462 868,35

625 704,44

2

Hurtownie Veto Sp. z o.o.

Opole

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

100

83,00%

20 312 576,25

11 099 522,54

204 942,84

154 513,96

3

STEAG Energo Mineral Sp. z o.o.

Opole

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

100

63,18%

18 557 128,55

11 372 148,75

2 410 694,29

157 638,26

4

Kokosz Spółka Jawna Andy Van Den Bergh I Wspólnicy

Świerczów

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

100

44,99%

25 114 899,99

17 322 175,01

270 091,02

233 726,26

5

Globau Sp. z o.o.

Chrząstowice

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

100

44,08%

31 705 253,16

22 004 677,77

244 420,54

764 176,22

6

Dakad Sp. z o.o.

Wilków

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

100

40,60%

9 392 342,92

6 680 182,09

2 431 748,13

971 039,97

7

Eco Serwis S A

Opole

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

100

39,35%

31 563 503,27

22 650 081,72

1 102 903,96

563 061,19

8

Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Opole

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

100

36,79%

32 218 752,44

23 554 099,32

1 318 452,18

316 342,23

9

Spot Light Sp. z o.o.

Cisek

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

100

28,21%

10 274 649,69

8 013 679,40

13 773,41

1 626,65

10

Gp Drób Sp. z o.o.

Opole

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

100

26,04%

13 539 181,12

10 742 155,45

333 165,44

380 772,72

2 534 737,27

Firmy średnie – sprzedaż do 200 mln zł
1

Bischof + Klein Polska Gmbh Spółka Komandytowa

Walce

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

100

289,99%

197 582 123,71

50 663 573,86

11 642 964,98

2

Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Rialex Sp. z o.o.

Kluczbork

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyikowana

100

59,57%

72 124 916,67

45 200 698,27

917 977,97

735 513,89

3

Morawiec Sp. z o.o.

Głogówek

Transport drogowy towarów

100

37,63%

80 863 035,56

58 752 993,20

8 032 594,55

6 498 767,12

4

Bradas Adam I Jan Tyrała Spółka Jawna

Olesno

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

100

25,15%

58 168 991,33

46 480 501,66

6 840 092,42

4 299 666,74

5

Vip Car Sp. z o.o.

Opole

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

100

24,27%

70 450 828,04

56 692 354,77

1 667 342,11

899 116,18

6

SWO Polska Sp. z o.o.

Strzelce Opolskie

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

100

24,09%

57 988 002,26

46 731 198,02

3 511 048,19

358 652,18

7

Center Plast Sp. z o.o.

Jemielnica

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

100

22,21%

40 767 905,04

33 359 179,94

1 948 845,47

995 486,49

8

Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.

Kędzierzyn-Koźle

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

100

17,96%

137 328 788,09

116 415 418,65

5 202 406,34

6 362 650,36

9

Trojpol Sp. z o.o.

Opole

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

100

16,74%

134 115 286,94

114 881 851,61

242 823,33

1 009 059,76

10

P V Prefabet Kluczbork S A

Kluczbork

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

100

16,20%

64 471 354,16

55 485 208,89

4 467 819,04

1 428 981,66

Źródło: Bisnode Polska

starania o patent
także z doinansowaniem

Województwo opolskie

W sektorze MSP zatrudnionych jest blisko 80 proc. pracowników. Kołem zamachowym opolskiej gospodarki są
branże usług transportowych
i budowlanych. Niestety województwo opolskie należy do
tych, w których notuje się jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia.
W województwie opolskim
najlepszą spółka mikro (czyli
z rocznym przychodem nieprzekraczającym 8 mln zł)
została spółka Agrola Zakład
Rolno-Usługowy. Powstał
zaledwie pięć lat temu. Od
początku działalności jest
w doskonałej kondycji finansowej. Za tym stwierdzeniem przemawiają twarde
dane liczbowe, bowiem spółka w ostatnich dwóch latach
zwiększyła przychód z 6 tys.
zł w 2013 roku do blisko 390
tys. w 2014 roku. Pozwoliło to
również na 164 tys. zł zysku.
Działa w szeroko rozumianym
sektorze rolniczym. Prowadzi hurtową sprzedaż zboża,
nieprzetworzonego tytoniu,
nasion i pasz dla zwierząt.
Miejsce drugie zajęła agencja
ochrony Gwarant Bis Security.
Początki jej działalności się-

gają połowy lat 90. XX w., po
przekształceniach w obecnej
formie prawnej działa od 2012
roku. Została nagrodzona licznymi certyikatami i wyróżnieniami, w tym dwukrotnie
(w latach 2009 i 2010) Certyikatem Wiarygodności Biznesowej przyznawanym przez
Bisnode Polska. Uwagę zwraca rentowność spółki w 2014
roku, bowiem ponad 2,6 mln
zł przychodu pozwoliło na ponad 750 tys. zł zysku. Miejsce
trzecie zajęła opolska spółka
J&P. Od 2009 roku działa nieprzerwanie w sektorze produkcji odzieży. Podobnie jak
w przypadku irm z pierwszego, jak i drugiego miejsca,
również J&P może poszczycić się znaczącym wzrostem
sprzedaży i zysku. To przekłada się na znakomitą kondycję
inansową.
Wśród irm małych pierwsze miejsce w tegorocznym
zestawieniu zajął Zakład Zespołów Energetycznych Energokessel – mający swoją siedzibę w Strzelcach Opolskich
producent podzespołów oraz
części zamiennych do urządzeń cieplno-mechanicznych,
kotłów wysokociśnieniowych
i ciepłowniczych, na potrzeby
elektrowni, elektrociepłowni,
koksowni, hut i kopalń. Nieprzerwanie działa od ponad
10 lat. Pierwsze miejsce irma
wywalczyła głównie za sprawą bardzo dobrych wyników
inansowych oraz wysokiej
ocenie scoringowej. Przez
ostatnie dwa lata zwiększyła swój przychód z 4,4 mln zł
w 2013 roku do ponad 8,7 mln
zł w 2014 roku. Jednocześnie
wykazuje się ponad 200 proc.
wzrostem zysku. Miejsce drugie zajęła spółka Hurtownie
Veto. Swoją działalność roz-

poczęła trzy lata temu. Firma
rodzinna z branży zarządzania
nieruchomościami. To pozwoliło w ostatnim roku na ponad 20 mln zł przychodu, co
w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi 83-proc. wzrost.
Trzecie miejsce zajęła opolska
spółka STEAG Energo Mineral.
Działalność spółka rozpoczęła
w 2001 roku. Podstawowym
proilem działalności irmy
jest odbiór i pełne zagospodarowanie ubocznych produktów spalania w sektorze
energetycznym. Jest to spółka z kapitałem niemieckim,
należąca w 50 proc. do niemieckiej STEAG Power Minerals GmbH. Pozostałe 50
proc. udziałów należy do JD
Holding. To gwarantuje irmie
stabilności płynność inansową. Przez lata irma utrzymuje
się w bardzo dobrej kondycji
inansowej, zwiększając zysk
i sprzedaż, dynamicznie wzrosła wartość irmy.
Laureatem pierwszego
miejsca w kategorii irm średnich została spółka komandytowa Bischof + Klein Polska. Produkuje opakowania
giętkie dla przemysłu. Należy
do niemieckiej grupy, jednego z wiodących producentów
opakowań w Europie. Oddział
w Polsce funkcjonuje od 1999
roku. Wypracowuje rocznie
blisko 200 mln zł przychodu, co pozwoliło na 11,6 mln
zł zysku. Miejsce drugie zajęło Przedsiębiorstwo Usług
Inżynierskich Rialex. Od 1992
roku działa w sektorze produkcji maszyn i urządzeń
specjalnego przeznaczenia,
w tym przede wszystkim jako
producent suwnic, wciągarek
i wyciągarek oraz przenośników i kabin sterowniczych.
Od tego czasu z niewielkiej

dokończenie ze str. 3
n podpis zgłaszającego lub
FOT. BARTłOMIEJ KUDOWICZ

W województwie
opolskim
zarejestrowanych
jest ponad 96 tys.
irm. W tym niemal
98 proc. stanowią
irmy zaliczane do
małych i średnich
przedsiębiorstw.
Świadczy to o dużej
przedsiębiorczości
mieszkańców

Laureaci w kategorii firmy
średnie

irmy zatrudniającej pięciu
pracowników stała się prężnie działającym przedsiębiorstwem. Dynamiczny rozwój
irmy nastąpił w połowie lat
dziewięćdziesiątych. Głównie
za sprawą wprowadzenia na
rynek innowacyjnych rozwiązań, które znalazły swoje
zastosowanie w Hucie Częstochowa. Ostatnie lata to
okres dalszego intensywnego rozwoju, co znajduje swoje
odzwierciedlenie w danych
inansowych. W ciągu ostatnich dwóch lat o 60 proc.
wzrosła sprzedaż irmy, a o 25
proc. jej zysk. Pierwszą trójkę
średnich irm w województwie opolskim zamyka transportowa spółka Morawiec.
Powstała w okresie transformacji ustrojowej na początku
lat 90. Świadczy usługi magazynowania, a także transportu lokalnego jak i zagranicznego. Ponad to prowadzi
hurtową sprzedaż oleju napędowego i opon. Doskonałą
kondycję i moralność płatniczą potwierdzają certyikaty
nadane przez biura informacji gospodarczej, jak również
podmioty branżowe.
Tomasz Starzyk
Bisnode Polska

pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.
Podanie może również
zawierać:
n oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać
z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się
o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co
najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce
i kraj wystawy oraz datę
wystawienia wynalazku
lub wzoru użytkowego na
wystawie;
n wskazanie osoby upoważnionej do odbioru
korespondencji, jeżeli jest
kilku zgłaszających i nie
działają one przez wspólnego pełnomocnika;
n spis załączonych dokumentów.

Wymogi formalne
Urząd uznaje zgłoszenie
za dokonane, jeżeli zawiera ono co najmniej podanie
oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku lub wzoru użytkowego
i na zastrzeżenie patentowe
lub ochronne. Ponadto zgłoszenie wzoru użytkowego
musi zawierać rysunki.
Zgłoszenie uważa się za
dokonane w dniu, w którym
wpłynęło ono do Urzędu Patentowego RP z zachowaniem formy pisemnej – również za pomocą telefaksu
– lub w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania
zgłoszenia faksem oryginał
zgłoszenia należy dostarczyć

w terminie 30 dni od daty
nadania.
Urząd zwraca uwagę, że
zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane jedynie przy użyciu
oprogramowania i w formatach używanych przez
Urząd Patentowy RP. Dokumenty w postaci elektronicznej muszą zostać
opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym
weryikowanym za pomocą
ważnego kwaliikowanego
certyikatu w rozumieniu
ustawy o podpisie elektronicznym. Szczegółowe
wskazania przedsiębiorcy
mogą znaleźć m.in. na stronie internetowej urzędu:
www.uprp.pl.

Konieczne opłaty
Jak informuje urząd, opłata
za zgłoszenie wynalazku lub
wzoru użytkowego wynosi w swoim podstawowym
wymiarze 550 zł. W przypadku zgłoszeń dokonywanych w postaci elektronicznej opłata za zgłoszenie
wynosi 500 zł. Dokonując
zgłoszenia, należy jednak
zwrócić uwagę na aktualnie
obowiązujące stawki opłat,
gdyż podlegają one okresowej zmianie.
W przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest
w stanie ponieść w pełnej
wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru
użytkowego, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo
z tej opłaty. Pozostała opłata nie może być niższa niż
30 proc. opłaty należnej (w
takim przypadku opłata wynosiłaby 165 zł).
1
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W eksporcie jest potrzebna strategia
Dobry produkt lub usługa to za mało. By podbić zagraniczne rynki, trzeba się gruntownie przygotować
Patrycja Otto
patrycja.otto@infor.pl

– Kryzysowe zjawiska
w Europie Zachodniej oraz za
wschodnią granicą spowodowały, że nasze irmy poszukiwały także innych kierunków
zbytu swoich towarów i usług.
Takie geograiczne zróżnicowanie okazało się bardzo skutecznym remedium na pojawiające się lokalnie kłopoty
– zauważa Łukasz Lefanowicz,
prezes Gerda Broker.
Nic dziwnego, że przybywa
irm, które chcą skorzystać
na rosnącym zainteresowaniu polskimi towarami ze
strony zagranicznych konsumentów. Szczególnie że
w wielu sektorach w kraju
coraz trudniej osiągać wzrosty sprzedaży. Ma to miejsce
m.in. w branży rolno-spożywczej czy odzieżowo-obuwniczej. Pozyskanie nowych rynków zbytu wymaga jednak
miesięcy. Dlatego irmy, które
oczekują szybkich proitów,
rozczarują się. Na te trzeba
bowiem poczekać. Kierunki
ekspansji można wytyczyć
przez udział w targach, imprezach wystawienniczych
i misjach gospodarczych or-

ganizowanych np. przez izby
handlowe.
Na ekspansję zagraniczną
można otrzymać dofinansowanie. Pytać o nie można w PAIiIZ, która prowadzi
projekt Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Oprócz
tego o dotację przedsiębiorcy
mogą się starać w poszczególnych województwach. Każde
z nich ma bowiem program
wspierania eksporterów inansowany z regionalnych
programów operacyjnych.
Można też zwrócić się do Ministerstwa Gospodarki. Z reguły tak pozyskanie pieniądze
wystarczą na opłacenie świadczeń związanych z wyjazdem
i udziałem w zagranicznych
misjach i targach.
Kolejnym etapem jest rozpoznanie nowego rynku, konkurencji działającej na nim,
cen, jakie oferuje, czy zapotrzebowania na dany towar
lub usługę.
– Trzeba też poznać panujące na nim regulacje czy
systemy zezwoleń i licencji,
miejscowy system podatkowy i bankowy. Na przykład
dla Zjednoczonych Emiratów
Arabskich charakterystyczna
jest bankowość islamska, ope-

racje prowadzone są zgodnie
z zasadami prawa muzułmańskiego – informuje Artur Kazienko, prezes zarządu i właściciel irmy Kazar Footwear.
Taką analizę można zrobić
samemu lub zlecić wyspecjalizowanym konsultantom. Służą temu też wizyty w wybranym kraju. Jak uważa Antoni
Mielniczuk, prezes Polsko-Saudyjskiej Izby Gospodarczej, nie wystarczy wyjechać
do niego tylko raz. Takich wizyt powinno być kilka, tylko
wówczas można dobrze rozeznać się w lokalnym rynku, panujących zwyczajach, poznać
potencjalnych kontrahentów.
Potem przychodzi czas na dostosowanie produktu do wymagań lokalnego rynku, pod
względem wzornictwa czy
smaku, oraz na opracowanie
dokładnej strategii debiutu.
Bo na każdy rynek wchodzi się
inaczej. W krajach Bliskiego
Wschodu czy w Rosji na pewno lepiej zrobić to za pośrednictwem lokalnego partnera.
Pośrednikom na miejscu jest
znacznie łatwiej utrzymywać
relacje, również z urzędnikami. Ich pomoc jest dla obcokrajowców niezastąpiona.
Takie rozwiązanie ma jednak

swoje minusy. Zysk dla eksportera jest mniejszy, bo musi podzielić się marżą z partnerem
biznesowym.
Inna możliwość to eksport
bezpośredni, czyli poprzez
własną sieć dystrybucji, co
wymaga nakładów na logistykę lub poprzez uruchomienie własnego biura. Jeśli
chodzi o rozpoczęcie działalności gospodarczej to, tak jak
i przy pobycie, od czasu wejścia
naszego kraju do UE przedsiębiorcy nie muszą już składać
wniosków w tej sprawie.
W Hiszpanii na przykład
w przypadku biznesu prowadzonego na własny rachunek
należy tylko uzyskać numer
identyikacji cudzoziemca NIE
(Número de identiicación de
extranjero) oraz dokonać zgłoszenia do podatku od działalności gospodarczej (Impuesto
IAE). Należy też zarejestrować
się w urzędzie ubezpieczeń
społecznych oraz wybrać podstawę obliczania składek.
Można też podjąć produkcję na zamówienie zagranicznych irm lub znaleźć franczyzobiorcę. Temu ostatniemu
udostępniamy know-how
i dostarczamy towar, za co
otrzymujemy wynagrodzenie.

Przed podpisaniem umowy
warto jeszcze sprawdzić kontrahenta. Hiszpanie i Włosi
uchodzą za najgorszych płatników w Europie. Średni termin
płatności w Hiszpanii wynosi
od 60 do 120 dni. Do tego system hiszpański zakłada ochronę dłużnika, a nie wierzyciela,
w związku z czym postępowania sądowe w tym kraju toczą
się wolno. Weryikacji kontrahenta można dokonać po
pierwsze samodzielnie, żądając
od niego zaświadczenia o tym,
czy nie zalega z płatnościami
podatku i składek na ubezpieczenie lub przeprowadzając
wywiad środowiskowy wśród
dotychczasowych jego współpracowników. Opinii o sprawdzanym podmiocie można też
zasięgnąć w stowarzyszeniach
branżowych czy izbach handlowych, a nawet w internecie.
Po drugie, można to zrobić za
pośrednictwem wywiadowni
gospodarczej.
– W raporcie znajdują się informacje, które przede wszystkim stanowią źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji
inansowej danej irmy. Pełny
raport handlowy zawiera m.in.
dane inansowe i rejestrowe,
ocenę płatności, maksymalny

limit kredytu kupieckiego, informacje dotyczące powiązań
osobowych przedsiębiorstw,
ale także informacje negatywne, jak te o niewypłacalności czy doświadczeniach
irmy w zakresie windykacji
– wyjaśnia Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Jak informuje Tomasz Starzyk z Bisnode Polska cena
raportu zależy od tego, skąd
pochodzi kontrahent.
– Jeśli zamawiamy pojedynczy raport na temat przyszłego partnera z Niemiec, Czech,
Francji czy Wielkiej Brytanii,
to zapłacimy za niego 310 zł.
W przypadku Białorusi, Ukrainy, Rosji i krajów nadbałtyckich cena ta rośnie do 360 zł,
a w przypadku odległych rynków, jak USA, Chiny, Kanada
Meksyk czy USA – już do 520
zł – wylicza.
Specjaliści podkreślają jednak, że sprawdzenie kontrahenta tylko raz, czyli przed
podpisaniem umowy, to za
mało. Zalecają bardzo skrupulatne kontrolowanie współpracy na każdym etapie. Oznacza
to również stały nadzór nad
wysyłką towaru.
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Dla nowej irmy inna forma
opodatkowania
Jeżeli w ciągu roku
przedsiębiorca
zlikwiduje działalność
opodatkowaną
według PIT,
a następnie
rozpocznie
prowadzenie innej, to
może wybrać dla niej
rozliczenia ryczałtem
od przychodów
ewidencjonowanych
Krzysztof Tomaszewski
krzysztof.tomaszewski@infor.pl

Korzystanie z możliwości
wyboru formy opodatkowania przy prowadzeniu
niewielkich irm sprawia
niekiedy przedsiębiorcom
kłopoty. Szczególnie dotyczy
to sytuacji, w których dochodzi do zmiany prowadzonej
działalności w trakcie danego roku.
Związane z tym wątpliwości zostały wyjaśnione
w urzędowej interpretacji
indywidualnej dyrektora
Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2015 r.,
sygn. IBPB-1-1/4511-263/15/
WRz. Chodziło o następującą sytuację: przedsiębiorca
prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną
na tzw. zasadach ogólnych
przewidzianych w ustawie
o podatku dochodowym od
osób izycznych (PIT). Jednak działalność ta już od
kilku lat nie przynosiła mu
dochodu. W związku z tym
przedsiębiorca postanowił
1

ją zlikwidować, o czym zawiadomił odpowiednie urzędy. Nie chciał mieć jednak
przerwy w świadczeniach
zdrowotnych i od razu zarejestrował irmę handlową.
Tym razem jako formę opodatkowania wybrał ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych. Przedmiotem tej
nowej działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego. Działalność ta nie ma
nic wspólnego z poprzednią.
Jest prowadzona m.in. pod
innym adresem.
Jednak przedsiębiorca miał wątpliwości, czy
przysługiwał mu wybór
nowej formy opodatkowania w trakcie trwania roku
kalendarzowego. Zwrócił
się więc o wydanie urzędowej interpretacji podatkowej. W złożonym wniosku
wyraził pogląd, że uruchamiając nową irmę w ciągu
roku miał prawo wyboru
uproszczonej formy opodatkowania, czyli ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych. Dyrektor Izby
Skarbowej w Katowicach
we wspomnianej na wstępie interpretacji przyznał
przedsiębiorcy rację. W urzędowych wyjaśnieniach podkreślono m.in., że w trakcie
roku podatkowego wybór
sposobu opodatkowania jest
możliwy tylko w przypadku
rozpoczęcia prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych
przypadkach oświadczenie
o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20
stycznia roku podatkowego.

Jeżeli zatem w ciągu roku
podatnik w sposób trwały
zlikwidował działalność gospodarczą, zawiadomił o tym
naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia
z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie – w
tym samym roku podatkowym – ponownie rozpoczął
prowadzenie działalności, to
nie ma przeszkód, aby wybrał również formę opodatkowania.
Co do zasady, skoro przedsiębiorca zawiadomił wcześniej organ podatkowy
o likwidacji prowadzonej
działalności gospodarczej (ze
wszelkimi konsekwencjami
wynikającymi z przepisów
prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność,
nie ma podstaw, aby odmówić mu statusu podatnika
rozpoczynającego na nowo
prowadzenie działalności
gospodarczej w trakcie roku
podatkowego.
W konkretnej sprawie,
której dotyczyła interpretacja, przedsiębiorca zlikwidował trwale i skutecznie
uprzednio prowadzoną działalność gospodarczą i wykreślił ją z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), ze
wszelkimi konsekwencjami
wynikającymi z przepisów
prawnych. Następnie zaś
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w innym zakresie. Zatem mógł
on dokonać wyboru ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania nowo rozpoczętej działalności gospodarczej.
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MSP ryzykuje własne pieniądze
Prawie 60 proc. polskich irm nie ma przygotowanego scenariusza na wypadek wystąpienia opóźnień
w płatnościach ze strony kontrahentów – wynika z badania „Audyt windykacyjny” przeprowadzonego
na zlecenie Kaczmarski Inkasso przez Keralla Research
Kornelia
HendżaK
Kaczmarski inkasso
sp. z o.o.

Jak pokazują wyniki raportu,
zaledwie 39,5 proc. przedsiębiorstw ma przygotowany scenariusz postępowania w sytuacji, gdy współpracująca z nimi
irma im nie zapłaci. Pozostali
o tym, co zrobią z niepłacącym
kontrahentem, decydują dopiero w momencie, gdy ten
stanie się ich dłużnikiem.
Lekkie podejście do problemu terminowych płatności
przez irmy wynika w dużej
mierze z tego, że wielu przedsiębiorców traci czujność już
w momencie podpisywania
kontraktu. Są zadowoleni, że
przynieśli do irmy nowe zlecenie i nie chcą nawet brać
pod rozwagę scenariusza, że
coś mogłoby pójść nie tak. Te
wyniki można zderzyć z badaniami prowadzonymi przez
Rzetelną Firmę, z których wynika, że aż 34 proc. właścicieli

irm do prowadzenia własnego
biznesu w znaczącym stopniu
zniechęca stres o to, czy uda
im się zdobyć nowe zlecenie.
Może właśnie dlatego irmy są
gotowe nawiązać współpracę
z tymi, w których uczciwość
nie tylko wątpią, ale mają nawet tego potwierdzenie. Jednak przedkładając potencjalny
zysk nad własne bezpieczeństwo inansowe i nie mając
dojrzałych procedur współpracy z innymi irmami, narażają
na problemy nie tylko swoje
przedsiębiorstwo, ale także pozostałych kontrahentów, na
płatności dla których może
zabraknąć pieniędzy.

Windykacja w kapciach
To, czy pieniądze pojawiają się
na koncie, w irmach z MSP
sprawdzane jest najczęściej
poprzez samodzielne wejście na konto przez prawie 52
proc. właścicieli irm lub osób
do tego przeznaczonych. Zdecydowana większość z nich
robi to codziennie. Zaledwie
42 proc. z nich ma księgowy
program monitorujący płat-

ności. Biorąc pod uwagę, że
w 62,8 proc. irm cała księgowość jest prowadzona wewnątrz irmy, można wywnioskować, że aż w tak szerokiej
grupie przedsiębiorstw kompetencje związane z księgowością, zarządzaniem, a co
za tym idzie egzekwowaniem
długów, pozostają w gestii
właściciela irmy.
Jednak odzyskiwanie długów jest czasochłonnym zajęciem. Niektórzy dłużnicy
spłacą swoje zobowiązania już
po pierwszym telefonie, inni
będą na wszelkie sposoby unikać kontaktu z wierzycielem.
Działając bez gotowego scenariusza, można narazić się nie
tylko na dodatkowe koszty, ale
też na stratę czasu.
Przemyślana strategia odzyskiwania należności powinna
składać się nie tylko z uszeregowanych działań w momencie, gdy pojawiają się już problemy, ale także obejmować
prewencję jeszcze przed zawarciem kontraktu. Niestety, aż 44
proc. irm nie sprawdza swoich
kontrahentów przed rozpoczę-
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ciem z nim współpracy. Z kolei
co trzecia sprawdza tylko tych
nowych partnerów. Jeżeli ponawia kontrakt z partnerem,
z którym kiedyś już współpracowała, nie zawraca sobie głowy zdobyciem informacji na
temat aktualnej kondycji inansowej kontrahenta. Poszukując informacji o partnerach
biznesowych, irmy najczęściej
rozpytują innych uczestników
rynku lub sprawdzają informacje dostępne w internecie.
Zaledwie co czwarta irma,
która sprzwdza swoich kontrahentów, korzysta z zasobów
biur informacji gospodarczej,
takich jak Krajowy Rejestr
Długów. Szkoda, że wciąż
pozostaje tak wysoki odsetek irm, które mając szeroki
wachlarz informacji zawarty
w tych bazach, każdego dnia
narażają swoje kontrakty na
ryzyko, nie sprawdzając informacji o tym, jak płacą innym
ich kontrahenci.

Bezczynne oczekiwanie
Wśród polskich irm najczęstsze jest monitorowanie spłaty

po siedmiu dniach lub miesiącu od terminu płatności.
Po tygodniu od daty widniejącej na fakturze kontaktuje
się z kontrahentem 34,8 proc.
badanych. Miesiąc po terminie o swoje pieniądze upomina
się 24,4 proc. ankietowanych
przedsiębiorców. Jest to moment, kiedy irmy wykonują
pierwsze działania mające na
celu zmotywowanie kontrahenta do zapłaty – dzwonią
do niego lub wysyłają e-maila
z przypomnieniem o terminie
zapłaty. Jakiekolwiek działania
motywujące do regulowania
płatności i przypominające
o tym obowiązku wykonuje 84,7 proc. ankietowanych
przedsiębiorstw. Wciąż jednak ponad 15 proc. nie robi
nic, czekając aż kontrahent
sam zapłaci.
W momencie, gdy działania przypominające o długu okazują się nieskuteczne, zdecydowana większość
przedsiębiorców samodzielnie
wysyła dłużnikowi wezwania
do zapłaty. 26 proc. z nich decyduje się na oddanie długu

w obsługę kancelarii prawnej,
a co czwarta irma rozpoczyna
działania sądowe. Jak jednak
pokazują doświadczenia kancelarii prawnej Via Lex, irmy,
które chcą na drodze sądowej
odzyskać swoje należności,
nie są często w stanie udowodnić ich zasadności. Problemy sięgają bowiem etapu
podpisywania umowy, którą
wielu właścicieli irm traktuje nie jako zabezpieczenie
własnych pieniędzy, a niepotrzebną biurokrację. To błąd,
który może kosztować spore
pieniądze.
Choć ankietowani przedsiębiorcy podkreślali, że wyciągają w stosunku do dłużników
zapowiadane konsekwencje,
wciąż 41 proc. tego nie robi.
Dodatkowo wielu biznesmenów nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy
chciałoby podjąć współpracę
z kontrahentem, o którym
wiedzą, że jest dłużnikiem.
Perspektywa potencjalnego
zarobku wciąż jest zbyt silna
niż potrzeba zabezpieczenia
własnej irmy.
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