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Szanowni Państwo 
 

Pragnę zaprosić Państwa do zaprezentowania efektów 
przedsięwzięć restrukturyzacyjnych podejmowanych w Państwa 
Firmach oraz wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z 
poszukiwaniem róŜnych dróg poprawy efektywności i 
podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. 

Zapoczątkowany w roku ubiegłym Konkurs o Nagrodę 
„Lidera Restrukturyzacji” stawia sobie za podstawowy cel 
nagradzanie, propagowanie i promowanie najlepszych praktyk 
restrukturyzacyjnych realizowanych w rodzimych 
przedsiębiorstwach. 

Zaproszenie do wzięcia udziału w tegorocznym Konkursie 
kierujemy do wszystkich polskich przedsiębiorstw, lecz w 
sposób szczególny chcielibyśmy promować osiągnięcia 
restrukturyzacyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
jako podmiotów dominujących we współczesnej gospodarce i 
decydujących o tempie jej rozwoju oraz wzrostu zamoŜności 
społeczeństwa. Prezentacji zakresu i charakteru realizowanych 
przedsięwzięć restrukturyzacyjnych oraz efektów uzyskanych 

dzięki ich realizacji moŜecie Państwo dokonać poprzez wypełnienie przygotowanego w tym celu 
krótkiego formularza aplikacyjnego, a jego przesłanie do nas będzie równoznaczne z przystąpieniem 
do Konkursu o Nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2010. Formularz aplikacyjny oraz inne informacje o 
Konkursie są dostępne na stronie internetowej: www.liderrestrukturyzacji.pl  

Konkurs o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji” stanowi równieŜ okazję do integracji i 
rozwijania współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a przedstawicielami praktyki biznesu. Stąd finał 
Konkursu związany z ogłoszeniem wyników, prezentacją wyróŜnionych przedsiębiorstw oraz 
wręczeniem nagród będzie mieć miejsce w trakcie uroczystej Gali Lidera Restrukturyzacji w ramach 
XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań 
gospodarczych. Zarządzanie – Strategia – Analiza”, organizowanej cyklicznie przez Katedrę 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z 
Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zapraszam zatem Państwa równieŜ do 
uczestnictwa w wymienionej konferencji, która corocznie gromadzi szerokie grono reprezentantów 
krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, wybitne osobistości świata biznesu oraz 
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Informacje o konferencji są dostępne za 
pośrednictwem strony: www.konf.uek.krakow.pl  

Zapraszając raz jeszcze Państwa do uczestnictwa w obu wymienionych przedsięwzięciach, 
pozostaję z wyrazami szacunku. 
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ZałoŜenia i cele Konkursu o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji” 

Problematyka restrukturyzacji odzwierciedla w szerokim ujęciu pragmatykę funkcjonowania biznesu i dąŜenie 
przedsiębiorstw do podnoszenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrostu 
konkurencyjności na rynku. 

Restrukturyzacja – utoŜsamiana z radykalnymi zmianami wewnątrz przedsiębiorstw oraz zmianami w zakresie ich 
relacji z otoczeniem – staje się narzędziem ułatwiającym sprostanie wyzwaniom rynku, a wymóg restrukturyzacji 
wpisuje się na stałe we współczesne kanony procesu zarządzania. W związku z tym Katedra Ekonomiki i 
Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, będąc od 1994 r. organizatorem cyklu 
konferencji poświęconych róŜnym aspektom restrukturyzacji, postanowiła rozszerzyć jej dotychczasową formułę. 

DąŜąc do ściślejszej integracji i współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a praktyką biznesu postanowiliśmy 
nagradzać i promować najlepsze praktyki restrukturyzacji. Wyrazem tego jest zapoczątkowany od 2007 r. „Panel 
Praktyków” oraz ustanowione od 2009 r. Nagrody „Lidera Restrukturyzacji”, będące formami uznania za uzyskane 
przez przedsiębiorstwa efekty realizowanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych oraz ich wkład w rozwój 
praktycznej wiedzy z tego zakresu. Za podstawowe cele Konkursu o Nagrodę „Lidera Restrukturyzacji” przyjęto: 

1. Nagradzanie, propagowanie i promowanie najlepszych praktyk restrukturyzacyjnych realizowanych w 
rodzimych przedsiębiorstwach, 

2. Stworzenie ram organizacyjnych umoŜliwiających integrację środowiska akademickiego zajmującego się 
problematyką zarządzania i restrukturyzacji z praktyką współczesnego biznesu za pośrednictwem finału 
konkursu w postaci Gali Liderów Restrukturyzacji z obradami międzynarodowej konferencji naukowej 
poświęconej problematyce restrukturyzacji, 

3. Propagowanie w środowisku biznesu wiedzy teoretycznej, metodycznej i praktycznej odnoszącej się do 
restrukturyzacji, jako narzędzia poprawy efektywności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, 

4. Stworzenie uczestnikom Konkursu, sponsorom, partnerom medialnym oraz władzom lokalnym moŜliwości 
nawiązania kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń, a w tym doświadczeń z zakresu realizowanych 
procesów restrukturyzacyjnych, 

5. Promocja Laureatów Konkursu za pośrednictwem logo promocyjnego „Lider Restrukturyzacji”, 
6. Powołanie i prowadzenie Klubu Liderów Restrukturyzacji, promowanie jego Członków i wzajemna 

wymiana doświadczeń. 
 
Statuetka oraz Medal „Lidera Restrukturyzacji” 

Wyrazem naszego uznania za osiągnięcia w obszarze restrukturyzacji jest corocznie przyznawana nagroda 
główna – Statuetka Lidera Restrukturyzacji i równorzędne wyróŜnienia w postaci Medali Lidera Restrukturyzacji. 

Autorem i wykonawcą projektu Statuetki Lidera Restrukturyzacji oraz Medali Lidera 
Restrukturyzacji jest wybitny artysta rzeźbiarz Profesor Jerzy Nowakowski – pracownik Katedry 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  

Rzeźby, medale oraz prace malarskie Nowakowskiego znajdują się zarówno w krajowych, jak i 
zagranicznych zbiorach muzealnych, galeriach oraz kolekcjach prywatnych, wśród których 
wystarczy wymienić: British Museum w Londynie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum 
Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum Puszkina w 

Moskwie, Bode Muzeum w Berlinie, Światowe Centrum Intelektualne "OLIMPOS" w Grecji. 
 
Panel Praktyków 

Od 2007 r. stałym punktem międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest „Panel Praktyków”.  

Formuła „Panelu Praktyków” została pomyślana, jako forum wymiany 
poglądów i doświadczeń pomiędzy menedŜerami współczesnego biznesu a 
środowiskiem akademickim zajmującym się róŜnymi aspektami procesu 
zarządzania i restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa. Motywem dla dyskusji 
jest coroczny temat Panelu, nawiązujący do współczesnych wyzwań 
restrukturyzacyjnych, stąd tematyka dotychczasowych Paneli koncentrowała się 
wokół takich zagadnień, jak: 
• Pragmatyka restrukturyzacji współczesnego biznesu – 2007 r., 
• Współczesne koncepcje finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych – 2008 r., 
• Kryzys w gospodarce – mit czy rzeczywistość? – 2009 r. 

W dotychczasowych dyskusjach panelowych uczestniczyli menedŜerowie reprezentujący takie firmy, jak: 
Deloitte, Shell Polska, Raiffeisen Bank Polska, PKO Bank Polski, Tauron Polska Energia, Enion Energia, Instytut 
Studiów Energetycznych, GóraŜdŜe Cement, Zakłady Chemiczne „Alwernia”, Krakowski Holding Komunalny, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, Krakowskie Zakłady Automatyki, PH-P „Polski Tytoń”.  



W 2010 r. „Panel Praktyków” odbędzie się pod hasłem: „Wyzwania informacyjne współczesnego biznesu”, 
stanowiąc sesję obrad plenarnych XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Restrukturyzacja w obliczu 
nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – Strategia – Analiza” (Krynica-Zdrój, 13-16.10.2010).  
 
Lider Restrukturyzacji 2009 

W 2009 r. po raz pierwszy przeprowadzono Konkurs o Nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2009. 

Statuetkę Lidera Restrukturyzacji 2009 za przeprowadzenie restrukturyzacji przedmiotowej 
gwarantującej zrównowaŜony rozwój i stabilną pozycję Spółki na rynku globalnym 
otrzymały Zakłady Chemiczne „Alwernia” SA w Alwerni. 

Medalami Lidera Restrukturyzacji 2009 wyróŜnione zostały: 

• Control Process SA w Tarnowie – za realizację 
restrukturyzacji organizacyjnej inicjującej 
powstanie i dynamiczny rozwój grupy kapitałowej, 

• Krakowskie Zakłady Automatyki SA – za przeprowadzenie restrukturyzacji 
przedmiotowej gwarantującą pozycję lidera na rynku systemów sterowania 
ruchem kolejowym, 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie – za realizację 
nowatorskiej restrukturyzacji finansowej z efektywnym wykorzystaniem 
funduszy UE. 

 

Lider Restrukturyzacji 2010 

W 2010 r. zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2010 poprzez 
wypełnienie krótkiego formularza aplikacyjnego i przesłanie go drogą mailową lub tradycyjnie za pośrednictwem 
poczty na adres Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

BliŜsze szczegóły dotyczące Konkursu o Nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2010, a w tym: regulamin Konkursu, 
formularz aplikacyjny, skład Kapituły Konkursu, zasady i etapy przebiegu Konkursu oraz inne istotne informacje 
związane z Konkursem o Nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2010 oraz dotyczące XV Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej nt. „Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – Strategia – Analiza” – 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.liderrestrukturyzacji.pl 
 
Gala Liderów Restrukturyzacji 2010 

Prezentacja nominowanych przedsiębiorstw, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Statuetki Lidera 
Restrukturyzacji i Medali Lidera Restrukturyzacji będzie mieć miejsce w trakcie uroczystej Gali Liderów 
Restrukturyzacji. Gala wraz z finałem Konkursu odbędzie się w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
nt. „Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – Strategia – Analiza” w dniu 
14 października 2010 r. o godz. 19.00 w Ośrodku Wypoczynkowym „PANORAMA” w Krynicy-Zdroju. 
 
Harmonogram Konkursu o Nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2010 

Termin Działania 

do 30 czerwca 2010 Termin nadsyłania przez przedsiębiorstwa wypełnionych formularzy aplikacyjnych 
31 lipca 2010 Zakończenie etapu I – wyłonienie przedsiębiorstw zakwalifikowanych do etapu II  

15 września 2010 Zakończenie etapu II – wyłonienie przedsiębiorstw nominowanych do Nagrody  
od 01 października 2010 Przesłanie zaproszeń oraz szczegółowego programu konferencji  

13 – 16 października 2010 
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Restrukturyzacja w obliczu nowych 
wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – Strategia – Analiza” wraz z Galą Liderów 
Restrukturyzacji 2010 – rozstrzygnięcie Konkursu  

 
Kontakt 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
tel.: (12) – 293-53-67  fax: (12) – 293-58-99 

e-mail: lider@liderrestrukturyzacji.pl 
www.liderrestrukturyzacji.pl 

www.konf.uek.krakow.pl 
Patronat medialny 
 


