Polski Sukces

Polskie sukcesy warte promocji

Laureaci konkursu

Fot. archiwum organizatora

6 stycznia w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach najlepiej
prosperującym przedsiębiorcom wręczono nagrody w ﬁnale konkursu Polski
Sukces 2012, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki
towarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego, pełniącą funkcję partnera merytorycznego konkursu
Polski Sukces, prześledziło poczynania
rynkowe polskich firm i ich osiągnięcia
gospodarcze, wybierając podmioty,
które najbardziej zasługują na nagrodę. Konkurs służy promocji firm prowadzących działalność na terenie Polski, których przebieg kariery można
uznać za modelowy, a osiągnięcia rynkowe za godne naśladowania. Program ma też na celu upowszechnienie
wartościowych przykładów wspinaczki po szczeblach gospodarczej kariery i sukcesów, które są wynikiem
przemyślanej wizji rozwoju i konsekwentnego dążenia do jej realizacji,
z uwzględnieniem wszelkich działań
sprzyjających osiągnięciu założonego celu. W rezultacie inicjatywa Ogólnopolskiego Forum Promocji Biznesu
przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, stymulując wzrost gospo-
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darczy i przeciwdziałając bezrobociu.
Rangę konkursu podnosi patronat honorowy Ministerstwa Gospodarki.
Formalnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest – poza działalnością na terenie kraju, prowadzoną od
co najmniej trzech lat – uzyskanie
w ostatnim roku wzrostu obrotu w stosunku do roku poprzedniego lub wykazanie opodatkowanego dochodu.
Otwarta formuła konkursu pozwala
uczestniczyć w rywalizacji firmom rodzinnym (niezależnie od wielkości),
które rozpoczynały działalność z niewielkim stanem posiadania, a dziś
odnotowują widoczny rozwój, potwierdzony dobrymi wynikami gospodarczymi, firmy prywatne powstałe
na bazie upadających lub likwidowanych firm państwowych, które po przekształceniu, w wyniku działań kapitału polskiego lub akcjonariatu pracowniczego charakteryzują się dynamiką
rozwoju gospodarczego, a także inne
przedsiębiorstwa spełniające wymogi
regulaminu, przekonane o wynikach
uprawniających je do ubiegania się ze

względu na odniesiony w minionym
roku sukces gospodarczy o tytuł „Polskiego Sukcesu”.
Podczas gali finałowej, połączonej
z koncertem noworocznym i aukcją
charytatywną na rzecz Fundacji
Uśmiech Dzieciom, dziewięciu laureatów odebrało statuetki Polskiego Sukcesu 2012, a jedna firma została uhonorowana tytułem „Lidera Polskiego
Sukcesu 2012”. Wręczenia nagród wyróżnionym przedsiębiorcom dokonali:
posłanka do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś, prezes ogólnopolskiego Forum Promocji Biznesu i Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach Miłosz Omastka oraz przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji
Konkursowej Piotr Jarocki, a uroczystość poprowadziła Laura Łącz. Ukoronowaniem oficjalnej ceremonii był
koncert zespołu Carrantuohil, wykonującego muzykę irlandzką i szkocką,
który zdobył wiele nagród, w tym prestiżowe statuetki Fryderyka.
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