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◆ Historia

powstania
Warmiƒsko-Mazurski
Klub Biznesu powsta∏
w sierpniu 1993 roku
z inicjatywy lokalnych
przedsi´biorców. Skupia
ludzi i firmy, które majà
najwi´kszy wp∏yw na ˝ycie gospodarcze regionu.
Cz∏onkami klubu sà zarówno najwi´ksze firmy
z naszego regionu, jak
Stomil-Olsztyn, Indykpol, ABB Alstom Power,
jak równie˝ mniejsze,
ale pr´˝nie si´ rozwijajàce firmy powsta∏e przewa˝nie na prze∏omie lat
80. i 90.
Co zdecydowa∏o o powstaniu klubu?
◆ Ch´ç wymiany doÊwiadczeƒ
◆ Potrzeba stworzenia
w∏asnej reprezentacji
◆ Potrzeba budowania
presti˝u ludzi interesu
oraz stworzenia form
wspólnego dzia∏ania,
ukszta∏towanie opinii
Êrodowiska.
To tylko niektóre z przyczyn powo∏ania WMKB.

◆ Na

forum
publicznym

Od poczàtku swojego powstania klub dzia∏a na
forum publicznym,
uczestniczy w dyskusjach nad problemami
gospodarczymi regionu.

◆ Pracujà

nad strategià
Cz∏onkowie klubu pracowali m.in. nad strategià
rozwoju województwa.
W minionym roku
WMKB wspólnie z Lo˝à
Olsztyƒskà BCC zapoczàtkowa∏ cykl spotkaƒ
z parlamentarzystami,
podczas których toczone
sà rozmowy o mo˝liwoÊciach o˝ywienia gospodarczego regionu.

◆ Siedziba
Klub swojà siedzib´ od
czterech lat ma w Villa
Pallas w Olsztynie.

◆ Prezesi
W dotychczasowej historii klubowi przewodzi∏o czterech prezesów.
Pierwszym by∏ Jerzy Ejsmont, nast´pnie Jan
Radziemski, Roman Kamiƒski, obecnie jest nim
Henryk Kamiƒski.
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Lokalne firmy muszà si´ wzajemnie popieraç
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Informacja
nap´dza biznes
Rozmowa z Henrykiem Kamiƒskim, prezesem Warmiƒsko-Mazurskiego Klubu
Biznesu
— W jakiej kondycji firmy z Warmii i Mazur zakoƒczy∏y 2001 rok?
— Ubieg∏y rok pokaza∏,
˝e jeÊli firma chce przetrwaç na bardzo trudnym
rynku, musi szukaç pracy
poza
województwem.
W naszym regionie nie
prowadzi si´ du˝ych inwestycji, trudno wi´c
szukaç zleceƒ na Warmii
i Mazurach. To wszystko
wp∏ywa na kondycj´ naszych spó∏ek. MyÊl´ jednak, ˝e nie by∏a ona najgorsza.
— Czego brakuje lokalnym firmom?
— Przede wszystkim jasnej informacji. ChcielibyÊmy
wiedzieç,
co,
gdzie i jak si´ b´dzie
dzia∏o. JeÊli b´dzie prowadzona jakaÊ inwestycja, na przyk∏ad budowa
drogi, to musimy wiedzieç, na jakim odcinku
b´dà trwa∏y prace, jakà
kwot´ pieni´dzy inwestor przeznaczy∏ na ten
cel i kiedy prace majà si´
rozpoczàç. To pozwoli∏oby lokalnym firmom na
przygotowanie si´ do
przetargów.
— Cz´sto przetargi wy grywajà firmy spoza
Warmii i Mazur. Jak
sprawiç, by wi´cej prac
wykonywa∏y przedsi´ -

biorstwa z naszego re gionu?
— To ju˝ zale˝y przede
wszystkim od zamawiajàcego. Jednak najlepszym rozwiàzaniem by∏yby preferencje dla lokalnych firm. Wprawdzie
nowa ustawa o zamówieniach publicznych szczegó∏owo okreÊla procedury zamówieƒ, jednak istniejà mo˝liwoÊci preferowania lokalnych firm.
Trzeba jednak pami´taç,
˝e w tym przypadku to
inwestor rozdaje karty.
— Coraz wi´ksza liczba
ekonomistów mówi, ˝e
w drugiej po∏owie roku
gospodarka zacznie si´
o˝ywiaç. Czy podziela
pan takie opinie?
— Na pewno od samego
mówienia
gospodarka
nie nabierze rozp´du. Do
tego, by tak si´ sta∏o potrzebne sà konkretne
dzia∏ania. Bardzo pomocne w tym mogà byç
pieniàdze z funduszy pomocowych. Jednak, by
z nich skorzystaç inwestor musi mieç w∏asny
wk∏ad.
Trzeba
wi´c
o tym myÊleç ju˝ na etapie konstruowania bud˝etu. JeÊli koszt np.
oczyszczalni Êcieków to
100 tys. euro, to inwestor
musi mieç 30 procent tej

Henryk Kamiƒski, prezes klubu
kwoty zagwarantowane
we w∏asnym bud˝ecie,
a o pozosta∏e 70 procent
mo˝e si´ ubiegaç w ró˝nych fundacjach, funduszach i agencjach… Majàc te pieniàdze mo˝e
rozpoczynaç inwestycj´.

Fot. Zbigniew Woêniak

Skorzysta na tym lokalna spo∏ecznoÊç, firmy,
a wi´c ca∏a gospodarka.
Tylko takie dzia∏ania
sprawià, ˝e bezrobotni
b´dà mogli znaleêç zatrudnienie.
Dariusz Kwiatkowski

Kto jest kim
Waldemar Klocek
wiceprezes WMKB, dyrektor Okr´gowego
Przedsi´biorstwa Geodezyjno-Kartograficznego
w Olsztynie
Za sukces klubu uwa˝a integracj´ 42 firm.
Uda∏o si´, mimo ró˝norodnoÊci bran˝, pogodziç interesy i podjàç wspólne dzia∏ania.
˚ona Barbara pracuje w PSS Spo∏em, córka Katarzyna,
studentka wydzia∏u ekonomii Uniwersytetu Gdaƒskiego,
syn Maciej, absolwent Politechniki Gdaƒskiej, pracuje
w firmie Prokom.

Stanis∏aw Waszkiewicz
wiceprezes WMKB
Za najwa˝niejszy cel klubu uwa˝a stworzenie
skutecznego lobby, które sprawi∏oby, ˝e w∏adze
kreowa∏yby polityk´ progospodarczà w regionie.
W tym roku za najwa˝niejsze uwa˝a kontynuacj´ spotkaƒ z parlamentarzystami, jak równie˝
zwi´kszenie liczby cz∏onków klubu.
˚ona Aleksandra, córka Emilia (23 lata), studentka prawa
na Uniwersytecie Warszawskim i syn Krzysztof (33 lata).
Hobby wiceprezesa to jazda konno.
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◆ OsobowoÊç

Roku
Warmiƒsko-Mazurski Klub
Biznesu od 1994 roku przyznaje tytu∏ OsobowoÊç Roku
Warmii i Mazur. Tytu∏ jest
nadawany osobom, które
majà na swym koncie du˝e
zas∏ugi na rzecz rozwoju
oraz promowania naszego
regionu. Klub w ten sposób
nagradza osoby spoza kr´gu
biznesu, wyjàtkiem by∏ rok
1997, kiedy OsobowoÊcià Roku Warmii i Mazur zosta∏
Rolf Demuth, jeden z szefów
Grupy Schiedera, w∏aÊciciela
Mazurskich Mebli International, oraz rok 1999, kiedy tytu∏
honorowy cz∏onkowie klubu
przyznali Leszkowi Balcerowiczowi, ówczesnemu ministrowi finansów. Wr´czenie
tytu∏ów sta∏o si´ ju˝ swego
rodzaju wydarzeniem.
◆ Laureaci w poszczególnych latach:
1994
◆ Jolanta Szydziƒska (organizatorka Spotkaƒ Zamkowych Âpiewajmy Poezj´)
◆ Prof. dr hab. Miros∏aw ¸uczyƒski
◆ Danuta Hocheker (jedna
z najlepszych bryd˝ystek na
Êwiecie)
1995
◆ Arcybiskup metropolita
warmiƒski dr Edmund
Piszcz
1996
◆ Wojewoda olsztyƒski Janusz Lorenz
1997
◆ Rolf Demuth (jeden z szefów Grupy Schiedera, w∏aÊciciela MMI)
◆ Prof. Andrzej Hopfer (rektor Akademii Rolniczo-Technicznej)
◆ Karolina Felska, Krzysztof Wasilewski (tancerze, mistrzowie Êwiata)
1998
◆ Anna Wasilewska (dyrektor OÊrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie)
◆ Janusz Cygaƒski (dyrektor
Muzeum Warmii i Mazur)
1999
◆ Antoni Czy˝yk (twórca
Êwiatowych sukcesów elblàskich tancerzy, jego podopieczni zdobyli z∏oty medal
na mistrzostwach Êwiata)
◆ Prof. dr hab. Ryszard Górecki, prof. zw. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr Kazimierz Janiak (wszyscy — za
wk∏ad w utworzenie Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego)
◆ Tytu∏ honorowy — Leszek
Balcerowicz
2000
◆ Dr Jacek Wiejek — lekarz
Szpitala Dzieci´cego, przeprowadzi∏ skomplikowanà
operacj´ przyszycia r´ki.

