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G
dy w 1999 roku postanowiliśmy zor-

ganizować pierwszą edycję konkur-

su „Ambasador Biznesu”, mało kto 

wróżył sukces temu przedsięwzięciu. Jednak 

okazało się, że impreza ta na stałe zagościła 

w kalendarzu podlaskich wydarzeń i od dwu-

nastu lat wspiera promocję podlaskiej przed-

siębiorczości. 

A początki były rzeczywiście trudne 

Chociaż Podlaska Fundacja Rozwoju Regio-

nalnego funkcjonowała już od 1994 roku, to 

jednak nigdy wcześniej nie organizowała ta-

kiego konkursu. Wraz jednak z utworzeniem 

województwa podlaskiego PFRR postanowiła 

pokusić się o wyłonienie najlepszej firmy 

Podlasia w kategorii małych i średnich przed-

siębiorstw. Bo właśnie do nich skierowana jest 

większość oferowanych przez fundację usług. 

Tworząc konkurs zastanawialiśmy się 

nad jego nazwą – chcieliśmy by oddawała 

główne cele uruchamianego przedsięwzięcia. 

Bo z jednej strony zwycięzca jest promo-

wany w całym kraju, a także poza granicami 

(głównie w ramach sieci Enterprise Europe 

Network), z drugiej pełni swoistą rolę Amba-

sadora Podlaskiego Biznesu, prezentując so-

bą najwyższy poziom rozwoju firmy. 

Konkurs spotkał się z ogromnym poparciem 

ze strony innych instytucji. Honorowy patro-

nat nad imprezą sprawowali minister rozwo-

ju regionalnego (a poprzednio minister go-

spodarki), marszałek województwa podlaskie-

go i wojewoda podlaski. Zaangażowały się też 

wszystkie najważniejsze media, mając świa-

domość konieczności pokazywania dobrych 

praktyk biznesowych. 

To nasi najwięksi pracodawcy 

W różnego rodzaju klasyfikacjach woje-

wództwo podlaskie nie należy do czołówki re-

gionów w kraju. Pod względem większości 

wskaźników ekonomicznych plasuje się 

na szarym końcu statystyk. Mimo tego, zgod-

nie z prostą zasadą „myślenia pozytywnego” 

Fundacja od dwunastu lat organizuje konkurs 

na najlepszą małą i średnią firmę regionu. 

Nie jest bowiem odkryciem, że podstawo-

wym czynnikiem rozwoju oraz „największym 

pracodawcą” w gospodarce Podlasia, podob-

nie jak i całego kraju, są właśnie małe i śred-

nie przedsiębiorstwa. 

Od dwóch lat nasz konkurs organizowany 

jest wspólnie z rankingiem Podlaska Złota Set-

ka Przedsiębiorstw Kuriera Porannego. Dzięki 

temu osiągamy wspólnie efekt synergiczny, po-

kazując zarówno tych największych, jak i tych 

nieco mniejszych, ale równie doskonale za-

rządzających biznesem. I to ci mniejsi są na-

macalnym przykładem pozwalającym –  szcze-

gólnie startującym w biznesie – wierzyć, że 

sukces może być także ich udziałem. 

A celem konkursu Ambasador Biznesu jest 

również postawienie wyzwania i zmotywowanie 

innych firm, aby dorównały albo prześcignęły 

najlepszych. 

W konkursie o tytuł „Ambasador Biznesu – 

Podlasie 2010“ mogli wziąć udział przedsię-

biorcy, którzy: 
� posiadają siedzibę lub główny oddział w wo-

jewództwie podlaskim, 
� nie prowadzą działalności związanej głównie 

z wyrobami alkoholowymi, tytoniowymi oraz 

militarnymi, 
� spełniają kryteria mikroprzedsiębiorcy, ma-

łego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie 

z Ustawą o swobodzie działalności gospodar-

czej (Dz.U.04.173.1807 z późn. zm.). 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach 

Na początku zainteresowane firmy przesy-

łają wypełnioną ankietę, wcześniej rozsyłaną 

do firm. Następnie Fundacja dokonuje wybo-

ru grupy firm do drugiego etapu według opi-

sanych wcześniej kryteriów. 

Po zakwalifikowaniu się do drugiej fazy kon-

kursu, firmy poddawane są szczegółowej oce-

nie na podstawie informacji zebranych przez 

ekspertów delegowanych przez organizatora 

konkursu. Oceniają one ofertę produktową i sy-

stem dystrybucji, zarządzanie zasobami ludz-

kimi oraz sytuację finansową firm kandydują-

cych do tytułu Ambasadora Biznesu. 

Oceny ekspertów zaprezentowane są człon-

kom kapituły, w skład której wchodzą przed-

stawiciele władz samorządowych, uczelni wyż-

szych, stowarzyszeń przedsiębiorców i me-

diów. 

Badanie na żywym organizmie 

Przedsiębiorstwa oceniane są na podstawie 

kryteriów obiektywnych (dynamika sprzedaży, 

kapitałów własnych, inwestycji, zysku ze sprze-

daży, wielkości zatrudnienia, średniej płacy 

brutto, udziału eksportu w sprzedaży) oraz 

subiektywnych (m.in. nowoczesność techno-

logii, jakość oferty, pozycja firmy na rynku, wa-

runki pracy, wizerunek firmy). 

I właśnie dzięki takiej formule oceny („na ży-

wym organizmie”, a nie jedynie w oparciu 

o wskaźniki), przy zaangażowaniu w nią ek-

spertów i najważniejszych autorytetów  w wo-

jewództwie, wybierany jest ten najlepszy bi-

znes. Doskonale zarządzany, przynoszący wy-

mierne efekty finansowe, zajmujący istotną po-

zycję na rynku i dbający o jeden ze swoich naj-

ważniejszych zasobów – pracowników. 

A najlepszym dowodem na słuszność tych 

ocen jest lista dotychczasowych zwycięzców: 

JKT Sp. z o.o., ASTWA Sp. z o.o., POM Augu-

stów, Silikaty-Białystok Sp. z o.o., Kombinat Bu-

dowlany Sp. z o.o., BIAFORM S.A., JAZ-BUD Sp. 

z o.o., AC S.A., Grupa Biznes Polska, Metal Fach 

Sp. z o.o., Adampol S.A. Nic dodać, nic ująć. 

Zwycięzca otrzymuje tytuł i statuetkę „Am-

basador Biznesu”, ufundowaną przez Funda-

cję. Kolejnymi wyróżnieniami w konkursie są: 

nagroda wojewody podlaskiego – przyznawa-

na firmie, która posiadała największy udział ek-

sportu w sprzedaży, a także nagroda marszał-

ka województwa podlaskiego, za największy 

przyrost zatrudnienia. Również prezes Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na-

gradza zwycięzcę specjalnym wyróżnieniem. 

Co roku w konkursie bierze udział kilka-

dziesiąt firm. Laureaci twierdzą, że nagroda 

pomaga im przy współpracy z partnerami. Za-

bierają ją ze sobą na targi, a logo Ambasado-

ra umieszczają na swoich drukach firmowych. 

Konkurs „Ambasador Biznesu” to najstar-

sza tego typu inicjatywa w regionie. Jej trwa-

łość i stały rozwój przyniosły ogromny pre-

stiż, który odbierany jest przez kolejnych zwy-

cięzców konkursu. 

Profesjonalizm odporny na kryzys 

Tegoroczna edycja pokazała, że ci najlepsi 

potrafią się rozwijać nawet w bardzo trudnych 

warunkach spowolnienia gospodarczego. 

A dzieje się tak dlatego, bo przedsiębiorstwa 

te weszły już na bardzo wysoki poziom profe-

sjonalnego zarządzania. W ich przypadku roz-

wiązanie ewentualnych problemów przygoto-

wane jest, zanim się one pojawią. 

XII edycja to także prawdziwe odbicie struk-

tury gospodarki naszego regionu, bo na po-

dium znalazły się firmy z branży handlowej 

i budowlanej, ale zwycięzcą została firma pro-

dukcyjna, łamiąc tym samym często słyszane 

stereotypy na temat podlaskiego biznesu. 

Zresztą można chyba śmiało stwierdzić, że 

wszyscy dotychczasowi laureaci konkursu to 

prawdziwi Ambasadorowie Podlaskiego Bi-

znesu, pokazujący, że w naszym regionie też 

można prowadzić najwyższych lotów biznes!

Biznes najwyższego lotu

Podstawowym czynnikiem rozwoju oraz „największym pracodawcą” 

w gospodarce Podlasia, podobnie jak i całego kraju, są właśnie małe 

i średnie przedsiębiorstwa. 

Andrzej Parafinuk jest prezesem 

Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regional-

nego od 15 lat, od początku jej istnienia. 
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