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dodatek informacyjno reklamowy 

Jednym z  pierwszych kroków dla 
mysłowickiej, odrodzonej samo-
rządności były wolne i  demokra-
tyczne wybory samorządowe z  27 
maja 1990 r. W  Mysłowicach wy-
brano wówczas 39 radnych. Na 
pierwszej sesji Rady Miejskiej - 7 
czerwca 1990 r. wyłoniono m.in. 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
– Stanisława Malca oraz delegatów 
do Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Katowickiego, którymi 
zostali: Edward Lasok, Leszek Na-
wrocki i Jacek Stankowski. Na sesji 
19 czerwca 1990 r. na prezydenta 
wybrano Stanisława Dyducha. 

Zmiany administracyjne
Dla mieszkańców symboliczne zna-
czenie miały zmiany nazw ulic. Na 
początku 1991 r. zmieniono nazwy 
44 odcinków dróg. Nazwę Armii 
Czerwonej zastąpiono ulicą 3 Maja, 
Bolesława Bieruta – św. Brata Al-
berta, a  Feliksa Dzierżyńskiego – 
Ks. Norberta Bończyka. Kolejnym 
autonomicznym działaniem było 
tworzenie osiedli. Rada Miejska na 
początku 1991 r. powołała jednostki 
pomocnicze samorządu terytorial-
nego: Kopciowice, Kosztowy, Imie-
lin, Wesołą i Chełm Śląski. Później 
Imielin i  Chełm Śląski ponownie 
zyskały samodzielność stając się 
oddzielnymi jednostkami samorzą-
dowymi. 
Znakiem czasów było tworzenie 
zakładów miejskich i  uzyskanie 
samodzielności przez instytucje 
gminne. W 1992 r. powstał Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych. 
Na początku lat 90. osobowość 
prawną zyskały mysłowickie insty-
tucje kultury. Muzeum Pożarnictwa 
w  Mysłowicach otrzymało w  1992 
r. status centralnej jednostki muze-
alnej i  odtąd podlega Komendzie 
Głównej Straży Pożarnej w Warsza-
wie. Biblioteka i  Centrum Kultury 
zmieniły swój status w 1993 r.
W  ramach planowanych reform 
Mysłowice przystąpiły, również 
w  1993 r., do programu pilotażo-
wego reformy administracji pub-
licznej tzw. reformy powiatowej. 
Z  początkiem 1996 r. Mysłowice 
przejęły dodatkowe zadania do re-
alizacji. Do zadań własnych miasta 
włączono prowadzenie wszyst-
kich typów szkół, placówek służ-
by zdrowia (szpitali, przychodni) 
oraz drogi wojewódzkie i  krajowe. 
Natomiast reforma edukacji w Pol-

sce przekształciła dwustopniowy 
system szkolnictwa w  trzystopnio-
wy. W  mieście utworzono sześć 
gimnazjów oraz szesnaście szkół 
podstawowych. Pod koniec lat 90. 
wybudowano budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 17. 

Partnerska współpraca
Miasto Mysłowice otworzyło się na 
współpracę zagraniczną podpisując 
umowę partnerską z powiatem Enz 
w  Niemczech (1996 r.), dzielnicą 
Moskwy Sokola Góra (1998 r.) oraz 
z  czeskim miastem Frydek Mistek 
(2004 r.). W  ramach współpracy 
m.in. odbywają się dla młodzieży 
coroczne obozy i  kursy językowe. 
Do 2014 r. zorganizowano, wspól-
nie z  powiatem Enz, dziesięć Mię-
dzynarodowych Obozów Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych.

Strategiczne dokumenty
Jednym z  najważniejszych doku-
mentów strategicznych mijającego 
ćwierćwiecza miasta była pierwsza 
„Strategia zrównoważonego roz-
woju dla miasta Mysłowice do roku 
2020” uchwalona w  2004 r. Strate-
gia, aktualizowana w  2014 r., wy-
tyczyła długofalowe cele i  kierunki 
rozwoju miasta. Kolejny, kluczowy 
dokument dla Mysłowic tj. Strategię 
Oświatową przyjęto w 2015 r. 

Inwestycje miejskie
Niezwykle istotne w  miejskich 
przemianach były zarówno remon-
ty istniejących obiektów, jak i nowe 
placówki miejskie. W 2002 r. prze-
prowadzono generalny remont 
Miejskiego Centrum Kultury. Trzy 
lata później otwarto Halę Widowi-
sko – Sportową im. Stanisława Pad-
lewskiego w Mysłowicach. W latach 
2005 - 2009 wybudowano boiska 
przy sześciu szkołach i  poszerzono 
boisko oraz przeprowadzono reno-

wację trybun na stadionie Górnik 
09.
W  2008 r. ruszyła w  Mysłowicach 
największa inwestycja, czyli realiza-
cja projektu "Gospodarka wodno-
-ściekowa w  Mysłowicach". Celem 
inwestycji, wartej blisko 100 mln 
zł, było doprowadzenie kanalizacji 
do budynków znajdujących się na 
terenie miasta.
W  minionym ćwierćwieczu wyko-
nywano również niezbędne remon-
ty placówek oświatowych. Jednym 
z nich jest kompleksowa termomo-
dernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 15. Z  kolei uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych w  My-
słowicach rozpoczęli w  2014 r. za-
jęcia w nowym budynku. O dosto-
sowanie budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zadbał mysło-
wicki samorząd pozyskując m.in. 
850 tys. zł ze środków PFRON.

Jeszcze bezpieczniej
Zintegrowane Centrum Ratowni-
cze, w którym skupiono służby Stra-
ży Pożarnej, Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i  Pogotowia Ratun-
kowego, otwarto w  lutym 2013 r. 
w  Komendzie Państwowej Straży 
Pożarnej. Uzupełnieniem działań 
z zakresu bezpieczeństwa jest budo-
wa nowej strażnicy przy ul. Miko-
łowskiej, gdzie będzie również nowa 
siedziba straży pożarnej i Centrum 
Zarządzania Kryzysowego oraz sta-
cja pogotowia ratunkowego. 
W  trosce o  polepszenie warunków 
pracy mysłowickiej policji przepro-
wadzono remont Komendy Policji. 
Urząd Miasta Mysłowice dofinan-
sował tę inwestycję w wysokości 1,3 
mln zł. 

Z wykorzystaniem środków 
unijnych 
Miasto sukcesywnie wykorzystuje 
środki zewnętrzne. Przebudowę 

głównej części Parku Zamkowego 
wsparto środkami unijnymi (700 
tys. zł). Z  kolei 41 mln zł to pula 
środków, o  którą Mysłowice będą 
starać się w nowym rozdaniu unij-
nym. Miasto planuje m. in. rewitali-
zację terenów pokopalnianych, ter-
momodernizacje sześciu placówek 
oświatowych oraz domu dziecka 
i kultowego kina Znicz.
Unijne dotacje w wysokości ponad 
3,7 mln zł pozyskano również na 
przebudowę części ul. Katowickiej, 
gdzie m.in. wybudowano dwa ron-
da. Mysłowice, Sosnowiec i Jaworz-
no podpisały (2013 r.) porozumie-
nie w  sprawie budowy Drogowej 
Trasy Średnicowej. Łączny koszt 
budowy wyniesie ok. 900 mln zł. 

Mysłowice dobrze brzmią
Siłą Mysłowic od dawna była mu-
zyka i  festiwale. Miasto związało 
się z  Mediawave, węgierskim festi-
walem, który dotarł do Mysłowic 
w  1996 r. Do 2011 r. towarzyszyły 
Mediawave wernisaże, projekcje 
filmów, koncerty muzyczne i mara-
tony filmowe. Przez cztery lata (do 
2010 r.) w Mysłowicach OFF Festi-
wal organizował wokalista zespołu 
Myslovitz. Niezwykłymi pamiąt-
kami po festiwalu są dwa murale: 
Edwarda Dwurnika „Uśmiechnię-
te twarze” oraz Wilhelma Sasnala 
„My”.
Odbywający się od 2012 r. Eku-
meniczny Koncert Rodzinny pre-
zentuje artystów z  całego świata. 
W 2013 r. Mysłowice, po raz pierw-
szy, wydały płytę „Mysłowice Do-
brze Brzmiące” będącą kompilacją 
najciekawszych piosenek zespołów 
z Mysłowic. Rok później ukazała się 
płyta „Mysłowice Dobrze Brzmiące 
2”. Mysłowice powróciły (wrzesień 
2014 r.) na muzyczną mapę festi-
wali nowym projektem "Behind the 
Trees". 

Mysłowickie zmiany
Na co dzień nie sięgamy pamięcią do przeszłości. Warto podczas jubileuszu 25-le-
cia pokusić się o chwile refleksji i zastanowić nad najważniejszymi przemianami 
tego okresu. 

Edward Lasok, prezydent Mysłowic: – Ćwierćwiecze współczesnego sa-
morządu skłania do refleksji. Reforma ustrojowa z 1990 r. dała początek 
niezwykłym przeobrażeniom, a przede wszystkim rozpoczęła odrodzenie 
polskiej samorządności. Z każdym rokiem zwiększa się udział obywate-
li we wpływie na lokalną władzę i zmianę najbliższego otoczenia. Coraz 
większy udział mieszkańców w demokracji lokalnej pozwala na wypra-
cowanie lepszych decyzji. Dzięki takim działaniom zwiększa się również 
poczucie tożsamości i akceptacji miejsca zamieszkania. Nowymi wyzwa-
niami dla samorządu są coraz szersze konsultacje społeczne oraz, plano-
wany od 2017 r., budżet obywatelski. Przekonany jestem, że to jeszcze nie 
koniec rozwoju polskiej samorządności, bo obserwując przemiany w My-
słowicach od 1990 r., dumą napawa nas rosnąca partycypacja społeczna 
i włączanie się mieszkańców w rozwój miasta.



4 czerwiec 2015 www.kapitalslaski.pl

Kapitał Śląski

5

Ważny element przemysłowej     rewolucji
Z Andrzejem Soldatym o rewolucji przemysłowej, 
innowacjach, edukacji i bionice rozmawia Małgorzata 
Pawlaczek.

Festo Polska ze swoimi nowator-
skimi i  innowacyjnymi rozwiąza-
niami wpisuje się w ideę Industry 
4.0, czwartej rewolucji przemysło-
wej?
Oczywiście, tak. W Industry 4.0 nie 
tylko poszczególne maszyny zapro-
gramowane na wyprodukowanie 
konkretnego przedmiotu komuni-
kują się między sobą, ale przepływ 
informacji odbywa się również mię-
dzy częściami danego urządzenia. 
Nic jednak nie dzieje się bez czło-
wieka. Musimy wyjaśnić pracow-
nikowi obsługującemu taki układ 
procesy, które w  nim zachodzą, co 
pozwoli mu na pełen dozór oraz 
właściwe reagowanie na ewentualne 
zakłócenia komunikacji i  wynika-
jące z tego problemy. Edukacja, tak 
ważna dla Festo, to jeden z kluczo-
wych elementów Industry 4.0, de-
cydujących o tym, że ten niemiecki 
program w założeniu służący utrzy-
maniu dominującej pozycji ich in-
nowacyjnego przemysłu działa.

Wprowadzanie maszyn, które nie-
mal nie potrzebują ludzi nie budzi 

protestów, obaw, że urządzenia 
zastąpią człowieka i  zabiorą mu 
pracę?
Podobne zastrzeżenia zgłaszane były 
podczas pierwszej i  każdej z  kolej-
nych rewolucji przemysłowych. Za-
wsze okazywało się, że problemem 
nie jest zastępowanie ludzi maszy-
nami, ale konieczność nabywania 
nowych umiejętności, kompetencji 
koniecznych do obsługi tych zaawan-
sowanych i  dotąd niespotykanych 
narzędzi pracy. Najpierw był wiek 
pary, później unowocześnieniem 
były taśmy transportowe napędzane 
elektryką, następnie przemysł zrewo-
lucjonizowało zastosowanie sterow-
ników do urządzeń. A obecna rewo-
lucja to wprowadzanie „myśli”, świata 
wirtualnego do maszyn i  sterowanie 
nimi w ten sposób. Jeśli nie rozumie 
się tych procesów, mogą przerażać. 
Festo już pracuje nad możliwością 
przemieszczania obiektów tylko za 
pomocą... fal mózgowych.

To przecież brzmi jak magia!
Zaczynamy wkraczać w  obszar, 
przed którym, niemal jak przed 

magią, czujemy respekt. A  to jest 
po prostu Industry 4.0. To jest to, 
co właściciele Festo wyartykułowali 
w  swoim programie biznesowym: 
„wprowadzając innowację, trzeba jej 
ludzi nauczyć”. Krótko mówiąc, nie 
można implementować rozwiązań, 
które są wprawdzie wspaniałe, ale 
budzą lęk, bo są nieznane. Właśnie 
te bariery w  innowacjach należy 
przełamywać. Zwłaszcza, że mimo 
iż bardzo się tego obawiamy, życie 
polega na zmianach. Nieważne jak 
nie nazwiemy, innowacją czy przy-
szłością. 

Profil działalności Festo na pewno 
jest innowacyjny. Nie ma koniecz-
ności do tych rozwiązań dorabiać 
ideologii, pozwalającej sprzeda-
wać je pod szyldem „innowacyj-
ność”. 
Trzeba zdać sobie sprawę, że szyb-
kość przyrastania wiedzy technicz-
nej kilka lat temu podwajała się 
w  ciągu dwóch, trzech lat. Obecnie 
ten przyrost liczy się na tygodnie. 
Gdybym wyszedł z  zawodu inży-
niera, za kilka lat nie wiedziałbym, 
jak działają produkowane choćby 
przez Festo urządzenia. Dlatego tak 
ważne jest to, co koncern definiuje 
w  swojej wizji, nasze rozwiązania 
muszą być „smart and intuitive”, tak, 
żeby nawet dziecko potrafiło je ob-
służyć. Takie intuicyjne rozwiązania 
pozwalają przełamać wspomnianą 
barierę strachu, lęku przed nowym, 
nieznanym.

Jak powstają te intuicyjne rozwią-
zania w  Festo? Rozmawialiśmy 
przed wywiadem o kulturze pracy 
w firmie, o tym, że każdy, niezależ-
nie od stanowiska, może wykazać 
się swoją kreatywnością... 
Budujemy, szczególnie młodym, 
zdolnym ludziom, przyszłym in-
żynierom możliwości rozwoju. Dla 
studentów organizujemy warsztaty. 
Pracują nad konkretnymi rozwiąza-
niami wspólnie z naszą kadrą inży-
nierską. Szczególnie wyróżniającym 
się młodym ludziom proponujemy 
staż połączony z  pobytem w  super 
nowoczesnych laboratoriach Festo 
w  Niemczech, doskonale wyposa-
żonych. Tam mają unikalną możli-
wość realizowania projektów daleko 
wybiegających w  przyszłość. To dla 
Festo Polska newralgiczny moment, 
bo nierzadko koledzy z  centrali 
chcą tych młodych ludzi zatrzymać 
u siebie. Na szczęście na ogół do nas 
wracają. 

Jak ocenia pan innowacyjność re-
alizowaną w polskich warunkach?

Na pewno trudno ją realizować 
bez nakładów na prace badawczo-
-rozwojowe. Najłatwiej mówić mi 
o niej w kontekście naszego koncer-
nu, w którym aż 9 proc. przychodów 
przeznaczana jest na badania i  roz-
wój. To bardzo dużo nawet w  skali 
największych europejskich przedsię-
biorstw. Siłą napędową innowacyj-
ności jest pozytywna energia właści-
cieli firmy, którzy sprzyjają wszelkim 
nowym rozwiązaniom. Otwarcie 
mówią o  tym, że inwestują w  coś, 
co nie przyniesie zwrotu nawet za 
5 lat i  jest to z ich strony „myślenie 
niebiznesowe”, ale wciąż uważają, że 
warto. I dlatego obecnie Festo anga-
żuje się w badania nad bioniką, roz-
poznawaniem mechanizmów wystę-
pujących w  naturze. Część efektów 
tych prac już jest wykorzystywana, 
ale zdecydowana większość wciąż 
czeka na praktyczne zastosowanie. 

Nowoczesne technologie mogą, 
w pana opinii, stać się inteligentną 
specjalizacją regionów w Polsce?
Z  największą satysfakcją dostrze-
gam, że wykorzystywanie potencjału 
intelektualnego, twórczego jest swe-
go rodzaju elementem strategii ryn-
kowej wielu koncernów w  Polsce. 
Z dumą, podczas obchodów 25-lecia 
Festo Polska właścicielom mogliśmy 
zaprezentować potencjał techniczny 
naszego kraju. Tu warto inwestować, 
dlatego powstają centra badawcze. 
Chciałbym, to jedno z  moich ma-
rzeń, żeby w naszym kraju powstało 
takie centrum w obszarze mechatro-
niki. 

Na razie Festo Polska zainwesto-
wała w Centrum Kompetencji przy 
Zakładzie Doskonalenia Zawo-
dowego w  Katowicach. Jakie były 
motywacje przystąpienia do kon-
sorcjum?
Motywacje wynikały z  potrzeb. 
Przedsiębiorstwa działające w  Ka-
towickiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej korzystają z  rozwiązań 
technicznych Festo. Udział w  kon-

sorcjum pozwala nam więc m.in. na 
właściwie przygotowanie zawodowe 
kadr dla tych firm i  wprowadze-
nie kształcenia z  mechatroniki na 
wyższym poziomie. Przypomnę, że 
edukacja i cała filozofia efektywnego 
wykorzystywania techniki poprzez 
właściwe stworzenie programów 
nauczania to jeden z  kluczowych 
elementów dla Industry 4.0, którego 
Festo jest ważną częścią.

Andrzej Soldaty, prezes zarządu Festo Sp. z o.o.

Prezentacja rozwiązań z obszaru Bionic. Pokaz SmartBird.

MiniFabryka AFB. Oferta z obszaru Festo Didactic.Mechatroniczne Centrum Aplikacyjne w Festo Polska.
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Ponad 2 miliony absolwentów
Z Jackiem Kwiatkowskim, prezesem zarządu Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, przewodni-
czącym Krajowej Rady Związku ZDZ o sukcesach Za-
kładu rozmawia Małgorzata Pawlaczek. 

Zakład Doskonalenia Zawodowe-
go ściśle współpracuje z  otocze-
niem biznesowym? 
ZDZ zawsze był silnie osadzony 
w lokalnym środowisku, społeczeń-
stwie, gospodarce, rynku pracy. 
Utrzymujemy szerokie kontakty 
przede wszystkim z przedsiębiorca-
mi, ponieważ staramy się odpowia-
dać na ich zapotrzebowanie. To się 
przekłada na ofertę kursów, z której 
każdego roku korzysta kilkanaście 
tysięcy osób rekrutujących się ze 
środowiska gospodarczego.

W ofercie Zakładu są jednak rów-
nież szkoły przygotowujące do za-
wodu?
Tak i  stanowią one uzupełnienie 
oświaty publicznej. Obecnie pro-
wadzimy 67 szkół niepublicznych 
z uprawnieniami szkoły publicznej, 
do których uczęszcza 3 tys. uczniów. 
Nie są to duże szkoły, a bardzo czę-
sto powoływane są do kształcenia 
w tylko jednym zawodzie. Ale gene-
ralnie oferta programowa Zakładu 
jest pod tym kątem bardzo szeroka, 
można wybrać kształcenie spośród 
ponad 30 różnych zawodów. Zawo-
dowo zaczynamy przygotowywać 
młodzież już od gimnazjum, gdzie 
prowadzimy przysposobienie do 
pracy na konkretnym stanowisku 
oraz w  szkołach ponadgimnazjal-
nych, proponując naukę w  zasad-
niczych szkołach zawodowych, 
technikach oraz kształcenie ogólne 
w  liceach i  liceach dla dorosłych. 
Zakład zapewnia także szeroką 
ofertę policealnego szkolnictwa 
zawodowego. W  każdej z  naszych 
szkół jest  bardzo wysoki stopień 
zdawalności egzaminów, kształtują-
cy się na poziomie 85-100 proc. Na 
pewno warto się tym pochwalić, bo 
świadczy to o jakości kształcenia. 

Co, w  pana ocenie, a  być może 
ma pan także informację zwrotną 
od absolwentów, decyduje o  du-
żym zainteresowaniu ofertą ZDZ? 
Mowa zarówno o  kursach, jak 
i szkołach.
Po pierwsze, trafność oferty, która 
odpowiada na potrzeby rynku. Ści-
śle współpracujemy z  praktykami 
i  zatrudniamy odpowiednią kadrę. 
W  nietypowym modelu, ponieważ 
etatowi pracownicy Zakładu zajmu-
ją się rozpoznawaniem rynku pracy, 

analizą jego potrzeb, przygotowa-
niem programów szkolenia i  orga-
nizacją. Kadra dydaktyczna nato-
miast związana jest kontraktami na 
konkretne szkolenia i  rekrutuje się 
spośród praktyków gospodarczych, 
systemu oświaty publicznej, środo-
wiska akademickiego, instytutów 
naukowo-badawczych. To pozwala 
nam dobierać nauczycieli, wykła-
dowców, trenerów i szkoleniowców 
odpowiednio do potrzeb nauczania 
czy szkolenia. Naszym drugim atu-
tem jest sieć placówek, obecnie jest 
ich około stu. Działamy na obsza-
rze całego województwa śląskiego, 
a także zachodniej Małopolski i po-
jedynczych powiatów województw 
łódzkiego i  opolskiego. Ponieważ 
przywiązujemy ogromną wagę do 
kształcenia w  warunkach rzeczy-
wistych, a  przynajmniej możliwie 
najbardziej zbliżonychdo poszcze-
gólnych stanowisk pracy, stawiamy 
na wyposażenie bazy szkoleniowej. 

Również w  oparciu o  współpracę 
z przedsiębiorstwami?
W  wybranych zawodach. Mamy 
około stu sześćdziesięciu włas-
nych specjalistycznych pracowni 
i  równie znakomicie przygoto-
wane sale ogólnodydaktyczne. 
Uczniowie i  kursanci korzystają 
z  zaawansowanych systemów in-
formatycznych, tablic multime-
dialnych, symulatorów, fantomów  
i  wszelkiego innego sprzętu, któ-
ry potrzebny jest do kształcenia 
w  danym zawodzie. Mamy własne 
spawalnie, pracownie gastrono-
miczne, fryzjerskie, krawieckie i in-
formatyczne, poligony budowlane, 
laboratoria oraz place manewrowe. 
Jak wspomniałem, ściśle współpra-
cujemy z przemysłem i gospodarką, 
więc możemy korzystać również 
z ich bazy, co jest – odpowiadając na 
pani pytanie – konieczne na przy-
kład w  przygotowaniu operatorów 
suwnic i  dźwigów. Podsumowując, 
o  atrakcyjności naszej oferty de-
cydują oferta programowa, ludzie, 
którzy ją tworzą i  realizują oraz 
baza, która pomaga w realizowaniu 
założeń programowych. Przecież 
ani tym ludziom, którzy korzystają 
ze szkoleń i nauki w ZDZ, ani nam 
nie chodzi o  wydanie kolejnego 
„papierka”, ale o  to, by absolwent 
uzyskał konkretną wiedzę i  umie-

jętności. I  to się w  dużej mierze 
udaje. 

Choć wreszcie zachodzą zmiany 
w szkolnictwie zawodowym, które 
specjalnymi programami zaczęły 
wspierać zarówno Ministerstwo 
Edukacji, jak i  resort gospodarki, 
to jednak wciąż mało elastycznie 
placówki publiczne reagują na 
potrzeby rynku. ZDZ szybko od-
powiada na rynkowe wymagania?
Zakład nie funkcjonowałby na ryn-
ku blisko 90 lat, gdybyśmy nie po-
trafili się na nim odnaleźć. Właśnie 
podsumowujemy 5-lecie kadencji 
władz statutowych i  z  tej „retro-
spekcji” wynika, że tylko przez ten 
czas przygotowaliśmy 70 nowych 
kierunków kształcenia w  szkole-
niach kursowych i około 20 nowych 
propozycji w  systemie szkolnym. 
Zmiany systemowe skutecznie „wy-
cięły” nam kilka kierunków. Kiedyś 
kształciliśmy techników fizjoterapii, 
ale obecnie nie można w  systemie 
oświaty przygotowywać do tego 
zawodu. Podobnie z  profesjami ta-
kimi jak dietetyk, ratownik medycz-
ny. Przeniesiono je do szkolnictwa 
wyższego, choć mam wątpliwości, 
czy to była właściwa decyzja. 

Ale ZDZ nie brakuje pomysłów na 
kolejne edukacyjne przedsięwzię-
cia?
Po naszej rozmowie uroczyście 
otwarte zostanie Centrum Kom-
petencji, stworzone pod potrzeby 
kadrowe firm, które są inwestora-
mi w Katowickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej i związane są przede 
wszystkim z branżą motoryzacyjną. 
Centrum powstało we współpracy 

z  Katowicką SSE, firmą Festo, któ-
ra jest producentem automatyki 
przemysłowej, a  także znaczącym 
producentem sprzętu dydaktycz-
nego do tej automatyki. Nie może-
my kształcić w  procesie produkcji,  
ale wyposażenie Centrum pozwoli 
nam szkolić w  warunkach bardzo 
zbliżonych do rzeczywistych na 
danym stanowisku pracy. Nasi tre-
nerzy mają być przeszkoleni przez 
Festo. Gros z  nich to pracownicy 
naukowi Politechniki Śląskiej. 

Stawia pan przed ZDZ wciąż nowe 
wyzwania, mimo że mógłby pan 
spocząć na laurach. Zwłaszcza że 
sukcesy Zakładu potwierdzone 
są licznymi certyfikatami, wyróż-
nieniami, w  tym Śląską Nagrodą 
Jakości. A  jednak wciąż realizuje 
pan nowe pomysły. 
Jestem z natury człowiekiem cieka-
wym życia. I  prywatnie, i  zawodo-
wo. Pracuję w tej firmie bardzo dłu-
go, ale mnie to nie nudzi, bo wciąż 
robimy tu coś interesującego. Wielu 
ludzi ma naturalną skłonność do 
obawy przed nowym, ale mnie ona 
nie dotyczy. Grono moich najbliż-
szych współpracowników to  rów-
nież ludzie otwarci, elastyczni, więc 
wciąż próbujemy „czegoś nowego”. 
Niekiedy coś nam nie wychodzi, 
ale nie ma potrzeby się na tym sku-
piać. Mamy też oczywiście świado-
mość ogromnego dorobku i płyną-
cą z  tego satysfakcję. Jednak pycha 
kroczy przed porażką, więc nie chcę 
popadać w samozadowolenie. Wolę 
myśleć o  tym, że jako zwolennik 
pracy organicznej, jestem uparty 
i konsekwentny. W ten sposób, krok 
po kroku osiągamy kolejne etapy.

Jakość wysoko postawiona
Lędzińskie Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.  znalazło się w gronie czterech laurea-
tów wyróżnionych przez Kapitułę V edycji Programu „Stawiamy na Jakość” w województwie śląskim. Przedsię-
biorstwo otrzymało certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów konkursu w kategorii „Stawiamy na Jakość 
w Firmie”.  

Stawiamy na jakość usług starając 
się wychodzić naprzeciw ocze-
kiwaniom i  potrzebom naszych 
klientów, zarówno w przemyśle wy-
dobywczym, jak i poza nim. Współ-
czesny rynek stawia wiele wymagań 
jednostkom gospodarczym na nim 
funkcjonującym, naszym celem jest 
umożliwić im sprawne, a  przede 
wszystkim bezpieczne działanie. – 
mówi Krzysztof Mijalski, Prezes Za-
rządu-Dyrektor Naczelny CBiDGP. 
- Certyfikat, który właśnie otrzyma-
liśmy, świadczy o tym, że stosujemy 
standardy gwarantujące wysoką 
jakość i  rzetelność wykonywanych 
przez nas badań i ocen stanu tech-
nicznego urządzeń mechanicznych 
i  elektrycznych, środowiska pracy 
oraz środowiska naturalnego. 
Wyróżnienie w  konkursie adreso-
wanym do przedsiębiorstw, które 
mają wdrożony certyfikowany sy-
stem ISO, stanowi potwierdzenie 

wysokiego standardu polityki ja-
kości realizowanej przez CBiDGP 
opartej na Zintegrowanym Syste-
mie Zarządzania zgodnym z  nor-
mami PN-EN ISO 9001, PN-EN 
ISO 14001, PN-N 18001 oraz PN-
-ISO/IEC 27001. Polityka jakości 
naszej firmy zmierza w  kierunku 
zapewnienia wysokiego poziomu 
świadczonych przez nas usług, 
zagwarantowania klientom bez-
pieczeństwa powierzonych infor-
macji, a  ponadto dbałości o  bez-
pieczeństwo i  higienę pracy oraz 
zapobieganie ewentualnym nega-
tywnym skutkom wpływu naszej 
działalności na środowisko natural-
ne – informuje Zbigniew Zabawa, 
Dyrektor ds. Jakości i  Marketingu. 
Istotnym z  punktu widzenia spe-
cyfiki oferowanych przez CBiDGP 
usług aspektem polityki jakości są 
akredytacje udzielone przez Polskie 
Centrum Akredytacji. dla labora-

toriów badawczych, laboratorium 
wzorcującego, jednostki inspekcyj-
nej i  jednostki certyfikującej wy-
roby. Stanowią one potwierdzenie 

wiarygodności wykonywanych ba-
dań i  ich zgodności z  właściwymi 
normami. 

Joanna Pruchnicka

Certyfikat „Stawiamy na Jakość Firmy” odebrał Jan Knura, Członek Zarzą-
du ds. Technicznych Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego 
sp. z o.o. z Lędzin

Dostroić pracownika 
do potrzeb pracodawcy
Centrum Kompetencji, projekt Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej SA, Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach i firmy FESTO Sp. z o.o., 
powstało w Katowicach pod patronatem Prezydenta 
Miasta.

Katowicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna przez ponad 18 lat swojej 
działalności zdążyła zgromadzić na 
Śląsku duży potencjał firm produk-
cyjnych. Region ten stał się jednym 
z wiodących centrów przemysłowych 
w Europie Środkowej i największym 
w Polsce. Stało się tak między inny-
mi za sprawą branży motoryzacyjnej, 
która poniosła inwestycje warte bli-
sko 13 miliardów złotych.
– Na Śląsku znajduje się ponad 40 
zakładów produkcyjnych związa-
nych z motoryzacją, w których pra-
cuje blisko 30000 osób. To ogrom-
ny potencjał regionu, szczególnie 
w  kontekście pozytywnych prognoz 
dotyczących rozwoju branży – mówi 
Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu 

Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej SA.
W  2011 roku, z  inicjatywy KSSE, 
został utworzony klaster motory-
zacyjny Silesia Automotive, które-
go  celem jest zbudowanie platfor-
my wymiany i  współpracy między 
branżą motoryzacyjną a instytucja-
mi edukacyjnymi i naukowymi. Cy-
kliczne badania sektora automotive 
prowadzone w  ramach projektu 
określiły, że z  jedną głównych ba-
rier rozwoju branży jest niedosta-
teczne dopasowanie kwalifikacji 
pracowników do wymogów praco-
dawców.
Dlatego KSSE SA i Silesia Automo-
tive, we współpracy z  Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego w  Ka-

towicach i  firmą Festo Sp. z  o.o., 
postanowiły stworzyć na Śląsku 
Centrum Kompetencji – ośrodek, 
w którym pracownicy będą łatwiej 
mogli dostroić swoje umiejętności 
do wymogów pracodawcy. 
– Staramy się znaleźć odpowiedź na 
zapotrzebowanie, jakie pojawia się 
na naszym lokalnym rynku pracy. 
Firmy chcące pozyskać wykwalifi-
kowanego pracownika wiedzą, że 
przez pierwszych kilka miesięcy jego 
pracy będzie się on niejako uczył za-
wodu od nowa, poznając specyfikę 
tej konkretnej firmy, a  to generuje 
koszty – mówi Wojaczek. – Chcemy 
udostępnić firmom miejsce i  narzę-
dzia do tego „dostrajania” pracow-
ników do swoich potrzeb.
Partnerami tego przedsięwzięcia są 
Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach i firma Festo Sp. z o.o., 
które posiadają duże doświadczenie 
w  prowadzeniu podobnych inicja-
tyw i  mają możliwości zrealizowa-
nia projektu Centrum Kompeten-
cji w  Katowicach. Katowicki ZDZ 
od ponad 85 lat działa w  obszarze 

szkolnictwa zawodowego na Ślą-
sku, a  jego doświadczenie i  szeroki 
wachlarz oferty edukacyjnej będą 
kluczowe dla rozwoju Centrum 
Kompetencji. Festo Didactic, bę-
dący częścią koncernu Festo, lidera 
innowacyjnych rozwiązań w  dzie-
dzinie automatyki przemysłowej 
i  automatyzacji procesów, od po-
nad 40 lat wspiera firmy w realizacji 
swoich zadań poprzez ofertę szkoleń 
w  trzech kluczowych obszarach bi-
znesowych: technologii produkcji, 
organizacji produkcji oraz umiejęt-
ności społecznych pracowników.  
– We wstępnej fazie funkcjonowa-
nia Centrum Kompetencji chcemy 
wykorzystać potencjał branży mo-
toryzacyjnej, natomiast docelowo 
projekt ten nie będzie ograniczony 
ofertą dla jednej konkretnej branży. 
Naszym celem jest stworzenie uni-
wersalnej jednostki dydaktycznej 
współpracującej z   lokalnym prze-
mysłem i  miasto Katowice wydaje 
się być najlepszym miejscem na jej 
uruchomienie –  podkreśla Piotr 
Wojaczek.
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Jakość trudno przecenić
dr Andreas Glenz, prezes zarządu PREVAC sp. z o.o. o innowacjach i jakości.

Często niesłusznie określenie „innowacyjne” 
stosuje się do wszystkiego, co nowe. PREVAC na 
pewno jest przedsiębiorstwem innowacyjnym. 
Co można, pana zdaniem, określić jako inno-
wacyjne?
W praktyce innowacje to rzeczywiście nie wszyst-
ko to, co jest nowe. Podkreśliłbym sformułowanie 
„nowe”, bo innowacyjne nie jest coś, co jest odtwo-
rzone, „wyciągnięte z szuflady” i odświeżone, jak 
również nie wnosi inteligentnej myśli. Nasza firma 
jest innowacyjna, ponieważ poprzez nasze apa-
ratury powstają nowe materiały o coraz lepszych 
właściwościach, których dotąd jeszcze rynek nie 
proponował. Mowa m.in. o produkcji mikro i na-
noelektroniki, stali, stopów lekkich, katalizatorów, 
polimerów i  szeroko pojętych tworzyw sztucz-
nych, warstw refleksyjnych na szkle architekto-
nicznym czy absorpcyjnych na soczewkach op-
tycznych, powłok antyścieralnych na narzędziach, 
zegarkach, poliwęglanach i innych rzeczach, lakie-
rów na bazie nanorurek, ubrań membranowych 
czy specjalnych klejów umożliwiających klejenie 
aluminium ze stalą na skalę przemysłową, zasta-
wek sercowych, implantatów, katalizatorów, itd.. 
Efekty zastosowań naszych urządzeń można by 
wymieniać bez końca. Mając nowe materiały au-
tomatycznie powstają nowe technologie.

Istotne, w kontekście innowacyjności, jest chyba 
także to, że produkowana przez PREVAC apara-
tura jest innowacyjna?
Te innowacje powstają w  naszej firmie wiele lat 
przed tym, zanim pojawi się efekt końcowy w po-
staci wspomnianych nowych materiałów czy tech-
nologii. Budujemy urządzenia, które same w sobie 
są całkiem nową, a tym samym innowacyjną tech-

nologią, umożliwiającą z kolei badaczom i naukow-
com stworzenie innowacyjnego, nierzadko rewolu-
cyjnego wynalazku. Cały ten proces zaczyna się od 
innowacyjnego sposobu myślenia, a  więc całkiem 
innego, dotąd nie stosowanego podejścia do proble-
mu, sposobu rozwiązania go, organizowania pracy, 
tworzenia projektów przez proces produkcyjny, aż 
po finalizację, uruchomienie aparatury i uzyskanie 
specyfikacji. Najczęściej są to specyfikacje, których 
dotąd nie było na światowym rynku. Wymagają 
od nas specjalistycznej wiedzy z  zakresu materia-
łoznawstwa, konstrukcji, elektroniki, oprogramo-
wania, fizyki, chemii, itd.. Tak więc nie tylko nasze 
produkty są innowacyjne, ale również cała organi-
zacyjna otoczka, która prowadzi do ich powstania. 

PREVAC wpisuje się ze swoją działalnością rów-
nież w tworzenie jakości Śląska. Zgodzi się pan 
z taką opinią?
Oczywiście, tak. Bardzo mi miło, że jest to zauważa-
ne. Od wielu lat reprezentujemy nasz region nie tylko 
na arenie krajowej, ale przede wszystkim między-
narodowej. Wytwarzane przez PREVAC urządze-
nia naukowo-badawcze funkcjonują w  instytutach 
i  przedsiębiorstwach krajów wysoko uprzemysło-
wionych, które dotąd korzystały ze sprzętu firm 
o wiele starszych od naszej. Obecnie to my, z naszy-
mi, pochodzącymi ze Śląska produktami, wygrywa-
my przetargi z  uwagi na wspomnianą specyfikację 
naszych urządzeń – innowacyjnie jak i  jakościowo 
bardzo zaawansowanych. 

PREVAC jest laureatem szeregu w pełni zasłu-
żonych nagród, wyróżnień, uzyskał też wiele 
certyfikatów. Jakie znaczenie ma Śląska Nagro-
da Jakości dla przedsiębiorstwa, którego wkład 

w tworzenie zarówno jakości Śląska, jak i inteli-
gentnej specjalizacji regionu trudno przecenić?
Z pewnością jest to znaczące wyróżnianie i doce-
nienie tego, co w naszej firmie jest najważniejsze, 
czyli jakość. Kładziemy na nią ogromny nacisk, 
ma ona niezwykle istotne znaczenie. Tworzymy 
urządzenia, które składają się często z  kilku ty-
sięcy części, z których właściwie każda jest przez 
nas wymyślona, skonstruowana, wyproduko-
wana i  zmontowana. Proszę sobie wyobrazić, że 
jeden z  tych elementów nie funkcjonuje tak, jak 
należy. Wówczas nie działa całe urządzenie zło-
żone z  ogromnym pietyzmem. Dla nas oznacza 
to stratę nie tylko pod kątem finansowym, ale 
przede wszystkim prestiżowym. Mamy reputację 
przedsiębiorstwa, którego aparatury funkcjonują 
stabilnie i możliwie bezawaryjnie. Ta opinia prze-
kazywana jest wśród naukowców pocztą panto-
flową i zależy nam, by wciąż znajdowała w pełni 
uzasadnione potwierdzenie. Jakość przecież trud-
no przecenić.

STAWIAMY NA JAKOŚĆ 2015
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Siedziba główna:
BetaMed S.A.

ul. Mikołowska 100A/802 | 40-065 Katowice
Tel. (32) 428 87 34 | Fax: (32) 428 87 30 | Kom. 502 242 898

www.betamed.pl
BetaMed Medical Active Care:

ul. Racławicka 20a |41-506 Chorzów
Tel. (32) 420 29 00 | Kom. 519 308 200

www.mac.betamed.pl

Spółka została również odznaczo-
na wieloma innymi nagrodami, 
m.in. Cezarem Śląskiego Biznesu 
2014, Złotym Laurem Umiejętności 
i  Kompetencji oraz Złotą Odznaką 
Honorową za zasługi dla wojewódz-
twa śląskiego. 
Prezes Zarządu spółki Beata Drzaz-
ga została uhonorowana natomiast 
tytułem „Menedżer Roku 2014 na 
Śląsku” przyznanym przez Śląskie 
Stowarzyszenie Menedżerów – co 
też jest dowodem dobrego zarządza-
nia z jakością. 
W ostatnim czasie, w kwietniu 2015 
roku, BetaMed S.A. podczas Wiel-
kiej Gali Rzemiosła otrzymał kolejną 
statuetkę – „Firma z  Przyszłością”. 
Konkurs, od dwudziestu dwóch lat, 
daje szansę zaprezentowania swoich 
osiągnięć firmom, stanowiącym go-
spodarczą wizytówkę nie tylko na-

szego województwa, ale także całego 
kraju.
Te wszystkie odznaczenia i  certy-
fikaty są dla nas wielką radością 
i uznaniem, ale największą satysfak-
cję dają nam podziękowania od lu-
dzi, ich uśmiechnięta twarz, radosne 
oczy i  serdeczne słowa, w  których 
dziękują nam za serce, empatię i ja-
kość usług. Jest to dla nas bezcenne. 

W  ramach działalności BetaMed 
S.A. pracuje bardzo starannie dobra-
na kadra medyczna:
- zespół długoterminowej opieki 
domowej dla pacjentów wentylo-
wanych mechanicznie to lekarze 
anestezjolodzy, pulmonolodzy, pe-
diatrzy i lekarze innych specjalności, 
oraz wykfalifikowane pielęgniarki 
anestezjologiczne, a  także rehabili-
tanci dbający o formę pacjentów

- zespół rehabilitacji Medical Active 
Care tworzą specjaliści rehabilitacji, 
fizjoterapeuci oraz masażyści, fizjo-
terapeuci posługujący się zaawan-
sowanymi metodami terapii manu-
alnej, PNF, Bobath oraz MC Kenzie
- w  zakładzie opiekuńczo-leczni-
czym o  zdrowie pacjentów dbają 
specjaliści chorób wewnętrznych, 
neurolodzy anestezjolodzy oraz psy-
cholodzy
- w strefie seniora nad podopieczny-
mi czuwają doświadczeni geriatrzy 
oraz lekarze o  szerokim zakresie 
specjalizacji
- wsparcie dla lekarzy stanowi pozo-
stały personel medyczny, składający 
się pielęgniarek, terapeutów oraz 
opiekunów medycznych, którzy 
troszczą się o stan zdrowia każdego 
z  pacjentów. Zatrudnione pielęg-
niarki wyspecjalizowane są  w dzie-

dzinie pielęgniarstwa paliatywnego, 
geriatrycznego, anestezjologicznego 
oraz środowiskowo-rodzinnego. 
Opiekunowie medyczni posiadają 
wszechstronną wiedzę, potwierdzo-
ną certyfikatami. Personel, wykorzy-
stując nabyte kwalifikacje w połącze-
niu z  wieloletnim doświadczeniem, 
świadczy kompleksową opiekę na 
najwyższym poziomie, zaspokajając 
wszystkie potrzeby pacjentów. 
O dobrą obsługę pacjenta, samopo-
czucie jego i jego rodziny odpowiada 
również przeszkolona kadra biurowa 
odpowiedzialna nie tylko za obsługę 
pacjenta w ramach działu rejestracji, 
ale również za załatwianie wszelkie-
go rodzaju formalności związanych 
z pobytem w MAC. 
Zadowolony i  usatysfakcjonowany 
pacjent to największa nagroda za 
nasz trud w podnoszeniu jakości.

W trosce o jakość usług
7 maja 2015 r. BetaMed S.A. uzyskał certyfikat „Stawiamy na Jakość w Służbie Zdrowia” przyznawany przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Program ten skierowany jest do firm i organizacji, które mają 
wdrożony i certyfikowany system ISO i dla których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich usług i pro-
duktów oraz wdrożonych standardów zarządzania. Znalezienie się w gronie laureatów programu „Stawiamy na 
jakość” to wzmocnienie wizerunku firmy zarówno w jej otoczeniu, jak i wśród pracowników przedsiębiorstwa. 
Otrzymanie takiego tytułu jest wyraźnym sygnałem dla klientów, iż podejmowane przez laureata działania 
służące podnoszeniu jakości usług, mają charakter ciągły oraz dają pełną gwarancję spełnienia najwyższych 
standardów.

BetaMed S.A. zatrudnia 3000 osób 
i  realizuje swoją działalność w  ra-
mach 79 filii na terenie 11 woje-
wództw. Istnieje na rynku od 14 lat 
i  jest największą firmą medyczną 
w  Polsce zajmującą się opieką nad 
osobami przewlekle chorymi i  star-
szymi, realizowaną w  warunkach 
domowych oraz w  nowo otwartej 
Clinice BetaMed  Medical Active 
Care w  Chorzowie. Usługi świad-
czone są dla ponad 5 tysięcy pa-
cjentów w  zakresie pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej i wentylacji 
mechanicznej w  ramach umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
Dla pacjentów, którzy ze względu 
na swój stan zdrowia nie mogą sa-
modzielnie oddychać i  potrzebują 
takiego sprzętu medycznego jak 
respirator, koncentrator tlenu, pul-
soksymetr, ssak itp., realizowana jest 
opieka w warunkach domowych lub 
wentylacja mechaniczna podczas 
całodobowych pobytów w  Clinice 
BetaMed MAC, gdzie świadczone są 
jeszcze inne usługi medyczne.

Misją BetaMed S.A. jest praca nad 
nieustaną poprawą jakości życia 
osób wymagających wieloaspekto-
wego leczenia, przy jednoczesnej 
opiece nad całą rodziną. Misja re-
alizowana jest poprzez zapewnie-
nie indywidualnego podejścia do 
pacjenta poprzez miły, empatyczny 
i  kochający personel, otaczający 
ludzi troskliwością, cierpliwością 
i oddaniem. Bardzo dużą rolę w ja-
kości usług odgrywają nie tylko 
piękne wyposażenie czy budynek, 
ale właśnie sam człowiek! Stawiamy 
na jakość personelu, pokazujemy że 
należy traktować człowieka z więk-
szą uwagą, okazując mu ciepło 
i  uśmiech, tym bardziej że jest to 
osoba, którą dotyka jakaś choroba. 
W  takiej właśnie sytuacji człowiek 
oczekuje najwięcej zrozumienia od 
drugiej osoby, otoczenia go troską 
i  zapewnienia, że jest w  dobrych 
rękach i że wszystko będzie dobrze. 
Jest to już na początku klucz całe-
go sukcesu w  procesie zdrowienia, 
gdyż pacjent na wstępie czuje się 

bezpiecznie, że trafił pod właściwy 
adres, gdzie można ulżyć mu w jego 
cierpieniach i  rozpocząć proces 
leczenia. Efekty leczenia, rehabili-
tacji lub opieki, zależą właśnie od 
prawidłowego pierwszego kontaktu 
z  pacjentem. Jeśli pacjent czuje się 
bezpiecznie to otwiera się na le-
czenie, można uzyskać dużo lepsze 
rezultaty. Nie wspominając już o sa-
tysfakcji ludzi, że mogą być w  ten 
sposób leczeni, mieć kontakt z miłą 
obsługą i  placówką stawiającą na 
dobrą jakość usług. Kompleksowa, 
wysokospecjalistyczna opieka me-
dyczna, świadczona w  komforto-
wych warunkach to nasz priorytet. 
Pacjenci, dla których zapewniana 
jest opieka w  domu, oraz ci ko-
rzystający z  usług BetaMed MAC, 
mogą liczyć na usługi medyczne na 
najwyższym poziomie. 

Potwierdzeniem tego są przyzna-
wane od lat certyfikaty, poświad-
czające stosowanie skutecznych 
rozwiązań z dziedziny zarządzania 
jakością oraz bezpieczeństwem in-
formacji.
Spółka posiada Certyfikat ISO 
9001:2000 oraz Certyfikat Jakości 
zgodny z  aktualną normą PN-EN 
ISO 9001:2008. Certyfikaty te to 
standard akceptowany i  rozpozna-
wany na całym świecie. Uwzględ-
niają one takie zasady jakości, jak 
m.in. zorientowanie na klienta, 
przywództwo, zaangażowanie lu-
dzi czy ciągłe doskonalenie. Firma 
może poszczycić się także Certyfi-
katem Systemu Zarządzania Bez-
pieczeństwem Informacji, zgodnym 
z  ISO 27001:2013. W   tej normie 
wyróżniono między innymi, takie 
obszary mające wpływ na bezpie-

czeństwo informacji w  organizacji, 
jak: polityka bezpieczeństwa, zarzą-
dzanie aktywami, bezpieczeństwo 
zasobów ludzkich, zarządzanie 
systemami i  sieciami czy kontrola 
dostępu.
W 2014 roku firma została docenio-
na przez Kapitułę Konkursu Lide-
rów Ochrony Zdrowia za wyróżnia-
jące się kompetencje na rynku usług 
medycznych. 
Trzeci rok z  rzędu BetaMed S.A. 
otrzymał także Złoty Certyfi-
kat Rzetelności, będący potwier-
dzeniem uczciwości i  solidności 
w  prowadzeniu biznesu. Firmy le-
gitymujące się tym odznaczeniem 
potwierdzają nie tylko swoją silną 
pozycję rynkową i  przewagę nad 
bezpośrednimi konkurentami, ale 
także swój wpływ na jakość polskiej 
gospodarki.

Prezes BetaMed S.A. Beata Drzazga oraz kadra zarządzająca (od lewej: Dyrektor ds. Operacyjnych – Adam Soska, 
Dyrektor ds. Medycznych – Janina Łowicka, Prezes BetaMed S.A. – Beata Drzazga, Dyrektor ds. Ekonomicznych – 
Artur Jędrzejczak)
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Działalność Bytomskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego wielokrotnie nagradzana
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o.  powstało 28 sierpnia 
1992 roku w wyniku przekształcenia 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Tech-
niki Sanitarnej w Bytomiu w spółkę 
z ograniczona odpowiedzialnością. 
Obecnie BPK zajmuje się dystrybucją 
i sprzedażą wody, odbiorem i oczysz-
czaniem ścieków oraz nadzorem nad 
siecią wodociągowo-kanalizacyjną. 
Dzisiaj spółka dostarcza wodę ok. 170 
tys. bytomian. Od października 2012 
roku nowy Zarząd Przedsiębiorstwa 
prowadzi politykę ograniczania kosz-
tów poprzez reorganizację Spółki, 
wprowadzając nowe modele zarzą-
dzania i stawiając na dynamiczny roz-
wój firmy. Starania te zostały zauwa-
żone. BPK może bowiem pochwalić 
się licznymi nagrodami.

W  listopadzie ubiegłego roku Przedsiębiorstwo 
otrzymało I nagrodę w plebiscycie „Orły Polskiej 
Przedsiębiorczości” realizowanym w  ramach 
Narodowego Programu Promocji Polska Przed-
siębiorczość. O jej nadaniu zadecydowały m. in. 
wyniki finansowe Spółki, innowacyjność działań 
oraz dotychczasowe osiągnięcia. 

Podczas I  Europejskiego Kongresu Jakości Za-
rząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego Sp. z  o.o. odebrał natomiast nagrodę 
„Jakość Roku 2014” w kategorii „Ekologia”. Ty-
tuł ten Przedsiębiorstwo otrzymało w  związku 
z  realizacją zadania pn. „Kompletna dokumen-
tacja na uporządkowanie gospodarki osadowej 
Oczyszczalni Ścieków „Centralna” w  Bytomiu”, 
które współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej. Doceniony przez Kapitułę projekt 
dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji 
związanej z przygotowaniem i późniejszą realiza-
cją projektu inwestycyjnego obejmującego mo-
dernizację oczyszczalni ścieków „Centralna”. Na 
podstawie wykonanej dokumentacji Bytomskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne przejdzie do kolej-
nego projektu, czyli uporządkowania gospodarki 
osadowej. Spółka będzie się starać o pozyskanie 
dofinansowania również na ten cel. Efektywne 
zagospodarowanie przyrastającej masy osadów 
ściekowych pozwoli na zwiększenie produkcji 
biogazu, powstającego w  procesie fermentacji 
osadów ściekowych, a  co za tym idzie energii 
elektrycznej. Całkowity koszt realizowanego 
projektu wynosi ponad milion złotych, z  czego 

ponad 750 tys. zł. to środki unijne pozyskane 
w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014 – 2020”.  

Ponad 250  tys. zł Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne pozyskało natomiast biorąc udział 
w projekcie „Instrument Szybkiego Reagowania”, 
realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Program objął wsparciem 
przedsiębiorców i  ich pracowników  w  proce-
sie łagodzenia negatywnych skutków przemian 
zachodzących w  gospodarce, które udzielone 
zostało w formie pomocy de minimis z przezna-
czeniem na opracowanie planu rozwoju oraz – 
w jego ramach - na usługi doradcze, szkoleniowe 
lub outplacementowe. Był to pierwszy tego typu 
projekt realizowany przez BPK, które do tej pory 
nie korzystało ze środków unijnych przeznaczo-
nych na rozwój polityki personalnej na tak dużą 
skalę. Działania te nagrodzone zostały statuetką 
„Lider zmian HR 2013”.

BPK bez wątpienia może pochwalić się również 
bardzo dobrym PR-em. Podczas XII Ogólnopol-
skiej Konferencji PR w  Samorządzie i  Admini-
stracji Państwowej, Spółka została wyróżniona 
w konkursie Kryształy PR-u w kategorii „Najlep-
sza kampania spółki samorządowej”. Wizerunko-
wy sukces BPK zawdzięcza prowadzonym akcjom 
społeczno- informacyjnym, podczas których 
w centrum miasta m.in. na Rynku, ul. Dworcowej 
oraz w Parku Miejskim, a także w różnych dzielni-
cach Bytomia, rozstawia kurtyny wodne przyno-

szące ulgę mieszkańcom Bytomia w  upalne dni. 
Latem, poza orzeźwiającą mgiełką wodną rozpy-
laną przez kurtyny, bytomianie mogą też liczyć na 
kubek zimnej wody prosto z  beczkowozu BPK, 
który przy wysokich temperaturach i  przy oka-
zji organizacji imprez miejskich, można spotkać 
w różnych częściach miasta. Pomysł skonstruowa-
nia kurtyn wodnych zrodził się dwa lata temu i już 
wtedy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 
bytomian. Ten autorski projekt BPK spodobał się 
nie tylko mieszkańcom miasta, ale i wielu firmom, 
które  z zaciekawieniem o nie pytały. Od rozpo-
częcia kampanii BPK przeprowadziło kilkadzie-
siąt akcji, podczas których rozstawiało kurtyny 
wodne oraz cysternę z woda pitną, a pracownicy 
Spółki pozostający do dyspozycji mieszkańców 
opowiadali o  ich codziennej pracy. W  tym roku 
będzie podobnie. Przedsiębiorstwo zadeklarowało 
bowiem, że tego lata akcję powtórzy oraz że roz-
szerzy ją o kolejne działania w ramach kampanii 
społeczno – informacyjnej. 

Każda nagroda to dla nas ogromne wyróżnienie. 
Otrzymane statuetki mają dla nasz szczególne 
znaczenie. Są dla nas siłą napędową do dalszego 
działania i udowadniają nam, że nasze starania 
nie idą na marne. Sprawiają, że chcemy się roz-
wijać i  osiągać nowe, ambitne cele. Otrzymane 
nagrody są nie tylko dowodem na to, że idziemy 
w  dobrym kierunku, są swojego rodzaju zobo-
wiązaniem do podejmowania nowych wyzwań 
– mówi Dawid Zięba, Prezes Zarządu BPK SP. 
z o.o.

Specyfika zarządzania finansami
w firmach rodzinnych
Firma rodzinna to bardzo specyficzna organizacja. Bardzo często pomiędzy, za-
równo pracownikami związanymi z rodziną, jak i tymi spoza rodziny, występuje 
niejasny podział obowiązków i odpowiedzialności.

Nierzadkie są sytuacje, w  których nes-
torzy, ich dzieci czy rodzeństwo po pro-
stu w  firmie są. Nie mają konkretnego 
stanowiska, trudno ich przypisać pod 
kątem bieżących zadań do określone-
go działu, czy departamentu w  struk-
turze. Robią w firmie to, co akurat jest 
w danym momencie potrzebne. Często 
poza oficjalnymi godzinami pracy i bez 
dokładnie ustalonego stałego wynagro-
dzenia. Pewne jest jednak jedno, temat 
zarządzania finansami w  przedsiębior-
stwie to temat, który chociażby na naj-
wyższym poziomie, ale w zdecydowanej 
większości firm rodzinnych, niezależnie 
od tego czy istnieje dobrze zdefiniowana 
i  opisana struktura organizacyjna, ma 
swojego pana. 

Podejmowanie decyzji  
finansowych
Panem tym jest nie kto inny tylko właści-
ciel, a używając nomenklatury sukcesyj-
nej – nestor. Szczególnie w mniejszych 
firmach, strategicznym decyzjom o cha-
rakterze finansowym podejmowanym 
przez właściciela, takim jak np. decyzje 
o  większych inwestycjach, regulowaniu 
przepływu gotówki, czy większych zaku-
pach lub zwiększeniu zapasów surowca 
w celu poprawy rentowności produkcji, 
często towarzyszą dodatkowo działania 
o charakterze operacyjnym – jak choćby 
wykonywanie przelewów, regulowanie 
zobowiązań względem urzędów, czy 
kwestie związane z  obsługą kadrową. 
W  miarę rozrostu firmy te drugie za-
zwyczaj nestor potrafi oddelegować 
innym pracownikom, choć często po-
zostają to jednak osoby z  rodziny, na 
ogół żona właściciela (często będąca też 
współwłaścicielką, która „trzyma kasę”) 
lub córka. W  większych podmiotach 
funkcjonują już zazwyczaj konkretne 
działy, które zajmują się kwestiami ka-
drowo-księgowymi, aczkolwiek decyzje 
strategiczne zawsze pozostają jednak 
przy właścicielu. 
Nie jest to wcale nic dziwnego i  co do 
zasady nie powinno budzić niepokoju, 
jednak w połączeniu ze specyfiką zarzą-
dzania firmą rodzinną, gdzie nierzadko 
ma ono dość autorytarny charakter, ba-
zujący na wiedzy i  wyczuciu jednostki 
– nestora, może być istotnym zagroże-
niem w kontekście przekazywania firmy 
kolejnemu pokoleniu. Bo o  ile kwestie 
operacyjne związane z  zarządzaniem 
finansami firmy, stosunkowo łatwo jest 

opisać i przekazać, o tyle nie wspierając 
się żadnymi narzędziami i  rzetelnymi 
danymi, trudno jest bez kilkunasto-, 
bądź kilkudziesięcioletniego doświad-
czenia w prowadzeniu firmy podejmo-
wać decyzje, których skutkiem są cza-
sami kilkuset tysięczne zobowiązania 
finansowe firmy. 

Doświadczenie nestora
Żeby lepiej zobrazować sytuację, o któ-
rej pisałem przed momentem posłużę 
się przykładem, jaki spotkał mnie przed 
około miesiącem podczas spotkania do-
radczego w jednej ze śląskich firm, gdzie 
pomagamy klientowi przebrnąć przez 
proces zmiany pokoleniowej. Średnie 
przedsiębiorstwo produkcyjne, klasycz-
na firma rodzinna z około dwudziesto-
letnią historią, z  chęciami na szybkie 
przekazanie zarządzania firmą, ze zde-
finiowanymi sukcesorami, ale bez jakie-
gokolwiek gotowego planu jak to prze-
kazanie mogłoby wyglądać. Właśnie 
przechodzimy przez halę produkcyjną, 
gdzie Prezes Firmy pokazuje nam kon-
kretne maszyny i tłumaczy proces tech-
nologiczny wytwarzania półproduktu, 
który zostanie następnie przetranspor-
towany do drugiego oddziału firmy, 
gdzie zostanie przerobiony na produkt 
finalny. Właściciel z dumą w głosie opo-
wiada o  specjalnym oprogramowaniu 
sterującym maszynami, które napisał 
w całości „pod klucz” jego syn – sukce-
sor, z  wykształcenia inżynier i  progra-
mista, który zgodnie z  wyobrażeniami 
ojca, za kilka miesięcy ma przejąć za-
rządzanie całością firmy. W  pewnym 
momencie podchodzi do nas kierownik 
produkcji i w korytarzu między dwoma 
maszynami pyta: – Panie Ryszardzie, czy 
mogę zamawiać z  Niemiec dodatkową 
partię surowca, bo może nam trochę 
zabraknąć do realizacji zamówienia dla 
klienta X na piątek? Pan Prezes zastyga 
na około minutę, widać, ze intensywnie 
nad czymś myśli, a następnie zgadza się 
i prosi kierownika o realizację zamówie-
nia. 
Około pół godziny później siedzimy 
już z  Panem Ryszardem w  sali konfe-
rencyjnej i  rozmawiamy o  kwestiach 
w  kontekście gotowości firmy do suk-
cesji. Podczas rozmowy o  sposobie za-
rządzania finansami wracam do sytuacji 
sprzed trzydziestu minut i dopytuję się, 
ile firmę kosztowała ta jedna szybka de-
cyzja. Okazuje się, że nie była to zupeł-

nie rutynowa sprawa, ale takie zdarzają 
się średnio kilka razy w kwartale i nie za 
bardzo jest czas, by decyzję przeciągać, 
więc musiał ją podjąć tego samego dnia, 
więc stwierdził, że nie ma na co cze-
kać. Podczas tej minuty zastanowienia 
Prezes przeanalizował cenę surowca na 
giełdzie w Hamburgu danego dnia, kurs 
euro, wolną powierzchnię w magazynie, 
obecny stan wykorzystania kredytu ob-
rotowego, ilość gotówki obecnie znaj-
dującej się w  obiegu firmowym i  stan 
zamówień od klientów na kilkanaście 
dni w przód i podjął decyzję o wydaniu 
dodatkowych 400.000 euro. Bazował na 
swoim wyczuciu – nie potrzebował spe-
cjalnych analiz, przez 20 lat posiadł do-
świadczenie i wiedzę, które miał od razu 
dostępne w  swojej głowie. Na pytanie 
,co by się mogło stać w momencie, gdy-
by źle skalkulował, tylko machnął ręką, 
sugerując katastrofę. 

Nestor i sukcesor
Rzeczywiście, po bardziej wnikliwej 
analizie finansowej okazało się, że czę-
sto takie właśnie decyzje powodują, że 
firma znajduje się bardzo blisko cien-
kiej granicy i  pochopny błąd mógłby 
wpędzić firmę w poważne tarapaty. Pan 
Ryszard decyzje tego typu podejmował 
od ostatnich kilkunastu lat. Nauczył się 
bazować na swojej intuicji i  wyczuciu 
i zazwyczaj mu się udawało. Na pytanie, 
czy uważa, że jego synowi też będzie 
się udawać, z  zakłopotaniem wzruszył 
ramionami i nie był w stanie odpowie-
dzieć. Podczas kolejnych wywiadów 
okazało się, że nie dość, że sukcesor nie 
ma świadomości niektórych procesów, 
to po prostu „nie czuje” jeszcze dobrze 
tematów finansowych.
Wspólnie doszliśmy do wniosku, że po 
pierwsze trzeba go jak najszybciej w  te 
kwestie wdrażać, a po drugie, niezależ-
nie od procesu sukcesyjnego, pomoże-
my firmie w  trybie pilnym zbudować 
sensowny system i  narzędzia do for-
mułowania budżetu firmy, czyli szcze-
gółowego planu rocznego firmy. Jest on 
głównie wyrażony w kategoriach finan-
sowych i pokrywa większość (a najlepiej 
całość) działalności przedsiębiorstwa. 
Dodatkowo system ma w  sobie zwie-
rać również elementy rachunkowo-
ści zarządczej, która to ma pełnić rolę 
wsparcia controllingu firmowego i  sta-
nowić znaczące ułatwienie i podporę dla 
sukcesora przy podejmowaniu poważ-

niejszych decyzji, już na własną rękę, 
w przyszłości. Na taki system budżetowy 
składać się powinny m.in.:
•  Budżet sprzedaży, który przedstawia 

ilościowe zestawienie wszystkich pro-
duktów i  usług, jakie firma zamierza 
sprzedać, wraz z zakładanymi cenami 
ich sprzedaży. Szacuje on budżet przy-
chodów ze sprzedaży, w  porównaniu 
z którym sporządzone zostaną wszyst-
kie budżety kosztowe. Budżet ten uwa-
ża się za fundamentalny, gdyż jeśli on 
nie zostanie precyzyjnie określony, 
wtedy wszystkie inne budżety będą 
niewiarygodne.

•  Budżet produkcji, który ujęty iloś-
ciowo określa niezbędny poziom 
produkcji, optymalne wykorzystanie 
potencjału produkcyjnego, zaspoka-
jającego wymagania planu sprzedaży 
oraz uwzględniającego jednocześnie 
planowane ilości półproduktów oraz 
produktów gotowych.

•  Budżet kosztowy materiałów bezpo-
średnich, który będzie uwzględniał 
nie tylko ilości zużycia materiałów do 
przyjętego planu produkcji oraz iloś-
ciowe plany poziomu zapasów mate-
riałowych, ale także ceny oraz harmo-
nogramy ich dostaw.

•  Budżet kosztów robocizny bezpośred-
niej, który uwzględniać powinien nie 
tylko ilości roboczogodzin zgodne 
z planem produkcji, ale także budżeto-
wane stawki płac pracowników.

•  Budżety kosztów wydziałowych, które 
są preliminarzami kosztów pośrednich 
produkcji dostosowanych do rozmia-
rów działalności w danym okresie.

Takie ujęcie działalności firmowej, wy-
rażone w  liczbach, poparte narzędzia-
mi do analizy uwarunkowań zewnętrz-
nych oraz systemem controllingowym 
stanowią duże ułatwienie w  świado-
mym sterowaniu polityką finansową 
firmy dla każdego sukcesora, który nie 
do końca czuję się rekinem w świecie 
finansjery i brakuje mu po prostu wie-
loletniego doświadczenia. Jednocześnie 
nestorzy będą mogli spać przynajmniej 
trochę spokojniej po przekazaniu re-
alnej władzy i  zarządzania w  dziele 
swojego życia. Firmie, którą budowa-
li, i nad którą ciężko pracując spędzili 
ostatnie kilkadziesiąt lat swojego życia.

Jakub Hyla
doradca w firmie PM Doradztwo 

Gospodarcze
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Jest szansa na inwestycyjne ożywie-
nie w  Europie, a  to za sprawą tzw. 
"Planu Junckera" (opracowanego 
przez obecnego Przewodniczącego 
Komisji Europejskiej) oraz Euro-
pejskiego Funduszu na rzecz Inwe-
stycji Strategicznych, który przewi-
duje zmobilizowanie na poziomie 
UE 315 miliardów euro w  latach 
2015- 2017. Plan jest ambitny, bo 
zakłada, iż wstępny kapitał zostanie 
pomnożony przez inwestorów 15 
razy a zainwestowane środki wyge-
nerują 1,3 miliona nowych miejsc 
pracy! Na pierwszy rzut oka tak 
optymistyczne prognozy wydają się 
nierealne, ale Europejski Bank In-
westycyjny przekonuje, że już dzi-
siaj finansowane przez niego pro-
jekty są w stanie 18krotnie powielić 
wstępny kapitał. Jest, więc szansa!
Po długim, aczkolwiek niezbędnym 
okresie oszczędności, przyszedł 
czas na dokonywanie odpowied-
nio przemyślanych i  inteligentnych 
inwestycji. I  choć widać oznaki 
ożywienia gospodarczego to nadal 
brak jest stanowczych ruchów po 
stronie inwestorów. Świadczy o tym 
chociażby fakt, iż w wyniku kryzysu 
poziom inwestycji w Unii Europej-
skiej w  porównaniu do roku 2007 
spadł o 17 %. Brak inwestycji ozna-
cza brak nowych miejsc pracy. Brak 
nowych miejsc pracy powoduje na-
tomiast spadek po stronie popytu 
i  niższą konsumpcję, co ma nega-
tywny wpływ na wzrost gospodar-
czy. Konieczne są więc zdecydowa-
ne działania i nadzieję na poprawę 
daje właśnie Paln Junckera.
Pod koniec 2014 roku Przewodni-
czący Komisji Europejskiej Jean- 
Claude Juncker zapowiedział pod-
jęcie ambitnych kroków mających 
na celu wzmocnienie ożywienia 
gospodarczego w  Europie. Plan 
zakłada między innymi powoła-
nie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych, 
utworzenie wykazu projektów bę-
dącego źródłem informacji dla po-
tencjalnych inwestorów a także za-
inicjowanie szeregu działań, dzięki 
którym Europa stanie się bardziej 
atrakcyjna jako miejsca dla inwe-
stycji. Kilka dni temu zakończyły 
się prace nad pierwszym elemen-

tem planu. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu Parlamentu Euro-
pejskiego i  Państw Członkowskich 
już latem tego roku Europejski 
Fundusz na rzecz Inwestycji Stra-
tegicznych (EFIS) stanie się rzeczy-
wistością. Już teraz Ministerstwo 
Finansów zachęca zainteresowane 
podmioty to bezpośredniego kon-
taktu z  Przedstawicielstwem Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego 
w  Polsce bądź z  Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego. 
Dobrą wiadomością dla przedsię-
biorców jest to, że jedna czwarta 
funduszu zostanie przekazana na 
wsparcie dla sektora MŚP a  także 
spółek o  poziomie zatrudnienia 
poniżej 3 tysięcy pracowników. Na-
leży jednak zwrócić uwagę, iż w od-
różnieniu od dobrze nam znanych 
funduszy strukturalnych, EFIS nie 
będzie działał na zasadzie dota-
cji. Przyjmie on formę pożyczek, 
instrumentów kapitałowych oraz 
gwarancji, co pozwoli na zmobi-
lizowanie dodatkowego kapitału. 
Z  założenia Fundusz ma wspie-
rać inwestycje o  wysokim ryzyku 
inwestycyjnym- takie, które bez 
wsparcia nigdy nie zostałyby zreali-
zowane. Jednym z najważniejszych 
kryteriów wyboru projektów będzie 
jednak fakt, czy są one rentowne 
gospodarczo a  także czy stanowią 
wartość dodaną pod kątem zwrotu 
społeczno- gospodarczego. Dodat-
kowo fundusz będzie wspierał także 
inwestycje strategiczne w  szeroko 
rozumianą infrastrukturę trans-
portową, komunikacyjną i  energe-
tyczną a  także w  badania, rozwój 
i  innowacje. Udogodnieniem dla 
przedsiębiorców oraz potencjal-
nych inwestorów ma być powołanie 
Europejskiego centrum doradztwa 
inwestycyjnego, które będzie poje-
dynczym punktem kontaktowym 
dla całej UE pomagającym w wybo-
rze projektów, ich przygotowaniu, 
realizacji oraz finansowaniu. Cen-
trum będzie również doradzało, jak 
korzystać z  instrumentów finanso-
wych oraz partnerstw publiczno-
-prywatnych.
 Fundusz na rzecz In-
westycji Strategicznych wydaje 
się być innowacyjny pod wieloma 

względami. Elementem wzbudza-
jącym kontrowersje podczas deba-
ty w  Parlamencie Europejskim był 
między innymi jego paneuropejski 
charakter. W Funduszu nie będzie, 
tak jak w  przypadku funduszy 
strukturalnych, alokacji narodo-
wych a  projekty będą wybierane 
w oparciu o ich wartość ekonomicz-
ną i potencjał w generowaniu real-
nych dochodów i tworzeniu miejsc 
pracy. To nowość w  podejściu do 
wydawania unijnych środków! Kra-
je będą mogły oczywiście zgłaszać 
propozycje, ale to eksperci wybiorą 
projekty warte wsparcia. Ostatecz-
nie i tak zdecyduje rynek, czyli pry-
watni inwestorzy, którzy podejmą 
się ryzyka związanego z  inwestycją 
i  będą oczekiwali zwrotu włożo-
nych środków.

Taka właśnie może być przyszłość 
unijnych funduszy strukturalnych 
i  inwestycyjnych. Wsparcie otrzy-
mają najlepsze europejskie projekty 
zapewniające postęp gospodarczo- 
społeczny. Wymagana będzie rów-
nież współpraca wielu podmiotów, 
państwowych i  prywatnych, oraz 
bardziej efektywne zarządzanie 
projektami. Dotychczas zdobyte 
doświadczenie w  wykorzystaniu 
funduszy strukturalnych daje pol-
skim podmiotom spore szanse na 
dostosowanie się do nowych wy-
mogów. Od nas więc tylko zależy 
czy pójdziemy o  krok wyżej i  po-
każemy, że jesteśmy prawdziwie 
konkurencyjni w Europie i przygo-
towani na udział w dofinansowaniu 
rozwoju w  ramach kolejnej per-
spektywy finansowej.

Jest szansa na inwestycyjne ożywienie 
– czy dobrze ją wykorzystamy?
Danuta Jazłowiecka, 
Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Margareta Przybyła-Wieśniak, Doradca Europosłanki 
Danuty Jazłowieckiej

Danuta Jazłowiecka (Grupa Europejskiej Partii Ludowej)- Wice-
przewodnicząca Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Par-
lamentu Europejskiego. Posłanka do Parlamentu Europejskiego 
VII i VIII kadencji. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, 
ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania 
administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw.
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Ważna rola 
Parlamentu 
Europejskiego
Parlament Europejski składa się z 751 posłów, wybranych w 
28 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Od 1979 
roku posłowie są wybierani w powszechnych wyborach bez-
pośrednich na okres 5 lat. 
Każdy kraj decyduje o  formie przepro-
wadzanych wyborów, lecz musi zagwa-
rantować równość płci i  tajność głoso-
wania. Wybory UE odbywają się zgodnie 
z  zasadą reprezentacji proporcjonalnej. 
Wiek uprawniający do głosowania to 18 
lat, z wyjątkiem Austrii, gdzie wynosi on 
16 lat.

Mandaty są przydzielane na podstawie 
liczby ludności poszczególnych państw 
członkowskich. Nieco więcej niż jedną 
trzecią posłów do PE stanowią kobie-
ty. W  PE zasiada obecnie 50. posłów 
z  Polski. Posłowie są podzieleni według 
poglądów politycznych, a nie przynależ-
ności państwowej.

Posłowie do PE podróżują służbowo mię-
dzy swoimi okręgami wyborczymi, Stras-

burgiem – gdzie odbywa się 12 posiedzeń 
plenarnych w  roku – a  Brukselą, gdzie 
uczestniczą w  dodatkowych obradach 
plenarnych, a także w spotkaniach komi-
sji parlamentarnych i grup politycznych.

Parlament Europejski jest ważnym fo-
rum debaty politycznej i podejmowania 
decyzji na szczeblu UE. PE jest współ-
ustawodawcą, dzieląc z Radą Europejską 
uprawnienia do przyjmowania i  zmia-
ny wniosków ustawodawczych, a  także 
do podejmowania decyzji dotyczących 
budżetu UE. Nadzoruje również prace 
Komisji i  innych organów UE, a  także 
współpracuje z  parlamentami narodo-
wymi państw członkowskich UE, aby 
uwzględniać ich stanowiska.  

Źródło: www.europarl.europa.eu

Posłowie Województwa Śląskiego wybrani z list  
poszczególnych komitetów wyborczych:

Platforma Obywatelska
Jerzy Buzek 
Jan Olbrycht 
Marek Plura   

Prawo i Sprawiedliwość
Bolesław Piecha
Jadwiga Wiśniewska  

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Adam Gierek   

Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
Janusz Korwin-Mikke

PARLAMENT EUROPEJSKI
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Oderské fórum – Forum Odrzańskie
Regiony przygraniczne chcą przedłużenia żeglownej Odry do Ostravy

Odrzańska Droga Wodna
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kraju Mo-
rawsko-Śląskiego wspólnie z  polskim Stowarzy-
szeniem na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej 
i  Dróg Wodnych - Radą Kapitanów starają się 
o  użeglownienie rzeki Odry aż do Ostravy-
-Mošnova. One właśnie zainicjowały projekt 
Oderské fórum - Forum Odrzańskie, którego 
głównym celem jest koordynowanie stanowiska 
samorządów lokalnych, przedstawicieli władz 
państwowych i  gospodarki na czesko-polskim 
pograniczu wzdłuż Odry dotyczącego propozycji 
przedłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do kraju 
Morawskośląskiego oraz zwiększenia świadomo-
ści społecznej o korzyściach z tego wynikających. 
Projekt Oderské fórum - Forum Odrzańskie 
wspierany jest finansowo z  funduszu mikropro-
jektu programu operacyjnego współpracy trans-
granicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013.

Korzyści z realizacji projektu
Dzięki wydłużeniu Odrzańskiej Drogi Wodnej 
o  odcinek od Kędzierzyna-Koźle przez  Ostravę 
aż po Mošnov uzyska się bezpośrednie wodne, 
transgraniczne połączenie transportowe, łączące 
regiony oraz przedsiębiorstwa przemysłowe na 
czesko-polskim pograniczu wzdłuż rzeki Odry. 
Bezpośrednie połączenie drogą wodną z portami 
morskimi w  ujściu Odry (Szczecin-Świnoujście) 
i Wisły (Gdańsk) oraz z siecią europejskich dróg 
wodnych z zachodnimi aglomeracjami i portami 
atlantyckimi (Berlin, Duisburg, Hamburg, Rot-
terdam, Antwerpia) uzyskają w ten sposób miasta 
Racibórz, Bohumin, Ostrava oraz podmioty dzia-
łające na ich lub sąsiednich terenach. Wydłużenie 
Odrzańskiej Drogi Wodnej aż na terytorium Re-
publiki Czeskiej daje potencjał do stymulowania 
dalszego ożywienia gospodarczego, związanego 

nie tylko z  jego budową, ale także z korzyściami 
gospodarczymi i ekonomicznymi w ramach jego 
wykorzystywania.

Główne cele i korzyści płynące z projektu po obu 
stronach granicy:
  wspieranie konkurencyjności miejscowych przed-

siębiorstw przemysłowych i produkcyjnych,
  tworzenie nowych miejsc pracy w ramach 

nowego segmentu przedsiębiorczego w regionie 
jakim jest transport wodny, produkcja statków 
oraz urządzeń portowych i turystyka wodna,
  powiększenie pojemności koryta Odry dla 

przepływu wielkich wód podczas powodzi,
  wspieranie energetycznego bezpieczeństwa re-

gionu oraz produkcji prądu ze źródeł odnawial-
nych, ruchu turystycznego oraz wypoczynku

Konferencja pt. „Oderské fórum – 
Forum Odrzańskie”
Na użeglownieniu rzeki Odry aż do Ostrawy-
-Mošnova skupili się uczestnicy konferencji 
„Oderské fórum - Forum Odrzańskie”, która od-
była się 20 maja w Chałupkach.
Rzeka Odra jest żeglowna w  standardach trans-
portowych od portu morskiego w  Szczecinie do 
Kędzierzyna-Koźla. Transportowe użeglownienie 
aż do Ostravy-Mošnova wydłuży Odrzańską Dro-
gę Wodną o 90 kilometrów. Byłby to samodzielny 
odcinek, niezależny od innych projektów, niemniej 
mógłby być elementem połączenia Dunaj-Odra-
-Łaba a wraz z Kanałem Śląskim częścią połączenia 
Odra-Wisła. Trasa tego odcinka przebiega przez 
najbardziej uprzemysłowione regiony w Czechach 
i Polsce, zamieszkałe przez 7 milionów ludzi, z któ-
rych połowa mogłaby odnieść bezpośrednią ko-
rzyść z wydłużenia żeglownej Odry.

– Wybudowanie drogi wodnej to nie tylko możli-
wości transportowe, to także poprawienie bilansu 

wody dzięki lepszemu gospodarowaniu nią w ciągu 
roku, tzn. lepsza hydraulika udrożnionego koryta 
lub kanału w warunkach powodziowych oraz ali-
mentacji wody w sytuacji odwrotnej (suszy) – argu-
mentował Paweł Macha, burmistrz miasta Kuźnia 
Raciborska.

O  gospodarczym wykorzystaniu Odry mówi się 
od dziesięcioleci.
– Użeglownienie Odry do Ostrawy byłoby jedno-
cześnie ekonomiczną restrukturyzacją regionu. 
Droga wodna będzie dla naszego kraju oznaczać 
ożywienie gospodarcze – stwierdził na konferencji 
Pavel Bartoš, prezydent Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego.

Uczestnicy seminarium uzgodnili, że trzeba opra-
cować studium wykonalności odcinka Kędzie-
rzyn-Koźle – Ostrava – Mošnov, zaimplemen-
tować projekt do planów i  strategii w  obszarze 
polityki transportowej na wszystkich płaszczy-
znach i  zawrzeć międzyrządową umowę czesko-
-polską o budowie wspomnianego odcinka drogi 
wodnej.

– Dziewięćdziesiąt kilometrów drogi wodnej o od-
powiednich parametrach żeglugowych do Ostrawy 
kosztowałoby według szacunków ok. 800 mln euro. 
Gdyby ta trasa została włączona do sieci europej-
skich korytarzy transportowych TEN-T możliwe 
byłoby uzyskanie z funduszy europejskich dofinan-
sowania do 85 proc. całości nakładów – przekony-
wał w  Chałupkach Petr Forman, doradca prezy-
denta Republiki Czeskiej ds. dróg wodnych.

Pozostaje pytanie jak do projektu ustosunkują się 
rządy Rzeczpospolitej i  Republiki Czeskiej, czy 
też inni decydenci ogólnokrajowi. Czy regiony po 
obu stronach polsko-czeskiej granicy nad Odrą 
zostaną wysłuchane?

DTŚ w Gliwicach: Kolejny węzeł już gotowy
29 maja został otwarty nowy węzeł łączący Drogę Kra-
jową nr 88 i ul. Portową w Gliwicach, a w przyszłości 
także Drogową Trasę Średnicową. 
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To kolejny obiekt na budowanej Drogowej Trasie Średnicowej, który zo-
stał udostępniony kierowcom. Znowu możliwy jest dojazd z „dekawki” 
w kierunku Łabęd czy osiedla Kopernika. W związku z tym częściowo 
odciążone zostały ulice Toszecka, Pionierów i Perseusza. Z nowego węzła 
korzystają też m.in. kierowcy ciężkich pojazdów docierających do Śląskie-
go Centrum Logistyki przy ul. Portowej. 

Jak informuje Eurovia Polska S.A., lider konsorcjum wykonawców inwe-
stycji, na razie zamknięty jest wjazd z węzła w kierunku centrum Gliwic. 
W tę stronę docelowo prowadzić będzie „średnicówka”, ale wciąż trwają 
roboty ziemne przy budowie jezdni (w części dojazdowej do ul. Jana Śliw-
ki). 

Jak wygląda nowy węzeł? 
Ruch zorganizowany jest poprzez dwa tzw. ronda turbinowe. To pierwsze 
tego typu ronda w Gliwicach, na których samochody mają przemieszczać 
się płynnie i bezpiecznie. Obowiązuje tu zasada: już przed wjazdem na 
rondo trzeba zająć odpowiedni pas, bo na samym rondzie nie wolno go 
zmieniać. W związku z otwarciem nowego węzła bardziej płynna powinna 
być też jazda po DK 88, bo udostępnione są zamknięte dotąd pasy ruchu 
przy łącznicach. 

W obrębie węzła prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe, ale poza 
jezdniami. Obiekt jest oświetlony i oznakowany – na razie znakami tym-
czasowymi.
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Aktualnie  Spółka świadczy usługi przewozowe na terenie siedemnastu gmin 
województwa śląskiego. W 2014 roku wykonało  pracę przewozową w  ilo-
ści: 17 675 381,43 wozokilometrów, co stanowi 99,995% planowanych zadań 
przewozowych, wynikających z zawartych umów z organizatorem komuni-
kacji.  Rok 2014  to ósmy kolejny rok działalności, w którym stopień wyko-
nania zadań przekroczył 99,95%, a czwarty w którym wskaźnik był wyższy 
niż 99,99%.
W pierwszym kwartale 2015 roku zrealizowany został projekt, złożony przez 
Spółkę jeszcze z  2009 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, na dofinansowanie do 85% kosztów zakupu czternastu nowych 
autobusów. Nadal planowane są również zakupy autobusów używanych 
w  ilości dwunastu sztuk, w  tym dwóch osiemnastometrowych i  dziesięciu 
dwunastometrowych. Zakupy autobusów używanych były i będą realizowa-

ne ze środków własnych Spółki.  Ponadto  Spółka uczestniczy w programie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), który umożliwić ma zakup 
i wprowadzenie do użytkowania nowych autobusów hybrydowych  w latach 
2015 – 2017.
W  ramach ZIT Spółka w  wspólnie z  przedstawicielami Gminy Sosnowiec 
w  czerwcu i  lipcu 2014 roku przeprowadziła w  Urzędzie Marszałkowskim 
w  Katowicach szereg konsultacji. Spółka zgłosiła chęć i  gotowość zakupu 
w  ramach ww. projektu 63 sztuk autobusów, w  tym 54 sztuki autobusów 
o napędzie hybrydowym ( 19 sztuk osiemnastometrowych i 35 sztuk dwuna-
stometrowych), oraz 9 autobusów elektrycznych.

Poniżej kilka fotografii z uroczystego przekazania do eksploatacji czternastu 
nowych autobusów, które odbyło się w siedzibie spółki 23 marca br.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec • ul. Lenartowicza 73

tel. 032 263 50 16 • tel./fax 032 292 74 45
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