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Przedsiębiorcy najlepiej
znają swoje środowisko
Rozmowa z Piotrem Huzarem, prezesem Ko-
szalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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I: W tym tygodniu najlepsi

przedsiębiorcy z naszego mia-
sta i okolic po raz szesnasty
dostali Nagrodę Gospodarczą
Roku, czyli Koszalińskiego
Denara. Skąd wziął się po-
mysłjej przyznawania?

- Firmy potrzebowały re-
komendacji. Denar miał być jej
formą, pokazywać, że firma,
która go dostanie, jest rzetelna,
godna współpracy, najlepsza
w swojej branży. Jego przy-
znawanie to inicjatywa ów-
czesnych władz izby: Roberta
wierzchonieckiego i Aliny
Anton.

Jakie są kryteria przyznawa-
nia denarów?

- przez wiele lat ogłaszali-
śmy konkurs i firmy same się do
nas zgłaszały. Kapituła ocenia
kandydatów, biorąc pod uwa-
gę wiele czynników. Należą
do nich wyniki ekonomiczne, 32

zatrudnienie i jego dynamika, ~
dobre praktyki w zarządzaniu ~
ludźmi, szeroko rozumiana in- .~
nowacyjność. Ważne jest także ~
to, jak firma dzieli się swoim ~

sukcesem z otoczeniem. Nie
chodzi tylko o wspieranie akcji,
ale współpracę z uczelnią czy
udział w akcji FuckUp Night.

Firmy nie muszą być człon-
kami izby. Przy ocenie dostają
za przynależność do niej do-
datkowy punkt, ale on nie jest
decydujący.

W tym roku zmienił się
-skład kapituły. Przez piętnaście
lat tworzyli ją nie tylko z przed-
stawiciele izby, ale i prezydenta
Koszalina, uczelni oraz insty-
tucji z otoczenia biznesu. Od
tej edycji w kapitule są tylko
członkowie izby. Przedsię-
biorcy najlepiej znają innych
przedsiębiorców, współpracow-
ników. Wiemy, kto jest godny
wyróżnienia.

Przejmując funkcję prezesa
izby zadecydowałem o ograni-
czeniu liczby przyznawanych
denarów. W każdej kategorii
jest Złoty Denar i jeden Srebrny
Denar, a wcześniej zdarzało się,
że tych srebrnych było kilka.
Chcemy jednak, żeby ta nagro-
da była jak najbardziej prestiżo-
wa, więc im mniej jej egzem-
plarzy przyznamy, tym bardziej
będzie pożądana.

Jakie znaczenie ma Kosza-
liński Denar dla firm, które
go otrzymały?

- Na pewno to znaczenie
marketingowe .. Laureat czuje
się doceniony, jest mu bardzo
miło. W Koszalinie działają
duże firmy, będące ważnymi
graczami na świecie, zbierają
wszystkie możliwe nagrody.
Pewnie tym przyjemniej jest
dostać wyraz uznania od lo-
kalnych przedsiębiorców. Dla
nagrodzonych firm Denar to
dowód na to, że warto robić to,
co się robi. To też sygnał dla
innych firm, że ta nagrodzona
jest godna współpracy. Poza
tym potencjalni pracownicy
też się przekonują, że ta firma
dobrze traktuje osoby, które
zatrudnia.

Czy firma, która raz dostała
Denara, może go otrzymać
ponownie?

- Owszem, jest to możliwe,
jeśli zostanie ponownie zgło-
szona do kolejnej edycji nagro-
dy i dostanie najwyższą ocenę
kapituły. Odrzucenie takiej
firmy z tego powodu, że już
jest laureatką Denara, byłoby
dyskrym inacją.

Nowe firmy, wyrozmające
się na rynku, dostają Białego
Denara. Jak on pomaga lau-
reatom w dalszym rozwoju?

- Dotychczasowe doświad-
czenia pokazują, że decyzje
o wyborze laureata Białego
Denara są trafne. Widać to na
przykładzie zeszłorocznego
nagrodzonego, firmy Incaso
Group. Ta spółka zajmuje się
systemem informatycznym,
wspierającym ustawę o prze-
ciwdziałaniu praniu brudnych
pieniędzy i zapobieganiu ter-
roryzmowi. Ten przepis przez
wiele lat nie był respektowa-
ny. Właściciel firmy poświęcił
wiele energii, pracy i pieniędzy
w budowanie tej firmy, naj-
pierw na swoje potrzeby, po-
tem komercyjnie. Zastanawiał
się, czy jego poświęcenie jest
warte uzyskiwanych korzyści.
I wtedy dostał Białego Denara,
a z nim zastrzyk energii do dal-
szej pracy. Obecnie ma moó-
stwo klientów. Okazało się, że
kiedy wreszcie ktoś zaczął
respektować przepisy, on miał
gotowe rozwiązanie, najlepszej
jakości.

Rozmawiała
Ewa Marczak
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