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– dodatek informacyjno reklamowy

VII Europejski Kongres Gospodarczy 
w Katowicach

Jednym z wiodących tematów i zagadnień VII Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego  w  Katowicach jest dyskusja pod hasłem 300 
miliardów dla nowej Europy – wielki program inwestycyjny Unii Eu-
ropejskiej. Odbędzie się też dyskusja o innowacyjnej Europie w kon-
tekście czasu na konkretne działania. W  debacie poświęconej roli 
państwa w  gospodarce swoje opinie skonfrontują przedsiębiorcy 
i politycy. Wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki, nowe kierunki 
– to tematy, które wielokrotnie i pod różnymi perspektywami dysku-
towane będą podczas katowickiego VII Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego. 

Tradycyjnie, na Europejskim Kongresie Gospodarczym w  Kato-
wicach szeroko omówione zostaną zagadnienia z  sektora energii. 
Wśród 100 sesji i  debat tematycznych VII Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego nie zabraknie także wymiany poglądów w obszarach 
dotyczących odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników euro-
pejskiego rynku pracy oraz szeroko rozumianych inwestycji. Agenda 
bogata jest w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sekto-

rom gospodarki i życia publicznego jak: energia i surowce, infrastruk-
tura, transport, górnictwo i hutnictwo, rynek zdrowia, budownictwo 
i nieruchomości, przemysł obronny, polityka regionalna, zarządzanie, 
miasto, samorząd oraz przemysł czasu wolnego.

Globalne tematy na katowickim Europejskim Kongresie Gospodar-
czym przyjmą formę dyskusji i  dedykowanych spotkań. Odbędą się 
m.in.: III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, 
IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny, a  także I  Forum Gospodarcze 
Polska-kraje Półwyspu Arabskiego.

Nowością w agendzie największej imprezy biznesowej Europy Cen-
tralnej jest projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomor-
row), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy 
obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w ży-
ciu publicznym. Projekt oferuje studentom wykłady otwarte, możli-
wość udziału w  charakterze prelegenta dyskusji lub słuchacza oraz 
współpracy przy organizacji wydarzenia. 

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2015 w  Katowicach 
obecni będą przedstawiciele największych polskich firm (m.in. Gru-
pa Azoty, Enea, Lotos, Orlen, PGE, PKP, Tauron) oraz globalnych marek 
(np. ArcelorMittal, Fujitsu, ING, Kapsch i Siemens). 

VII Europejski Kongres Gospodarczy w  Katowicach odbędzie się 
w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. Po raz pierwszy wszystkie kongreso-
we wydarzenia odbywać się będą w jednym miejscu – nowopowsta-
łym Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Katowice, ul. Olim-
pijska).

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – 
www.eecpoland.eu

Czterech komisarzy Unii Europejskiej, mocna re-
prezentacja krajowego i europejskiego parlamen-
tu, kilkudziesięciu ministrów i wiceministrów z Pol-
ski, Europy, świata oraz prezesi największych firm 
i liczni biznesmeni. VII Europejski Kongres Gospo-
darczy w Katowicach (European Economic Con-
gress – EEC), w nowym Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym już 20-22 kwietnia 2015 r. 

Program dla Śląska to priorytet
20 kwietnia, na VII Europejskim 
Kongresie Gospodarczym w Ka-
towicach, prezentowane będą 
założenia programu dla Śląska. 
Co znajdzie się w dokumencie? O 
tym rozmawiamy z Iloną Antoni-
szyn-Klik, wicemister gospodarki.

21 stycznia w  Bytomiu, na spotkaniu z  sa-
morządowcami deklarowała Pani, że pro-
gram dla Śląska powstanie w  ciągu kilku 
miesięcy, uda się dotrzymać terminu? 

Tak, założenia program  u  zaprezentujemy 
20 kwietnia, na VII Europejskim Kongresie Go-
spodarczym w  Katowicach. Cały czas trwają 
bardzo intensywne prace, analizy, spotkania, 
konsultacje. Przypomnę, że w tworzenie pro-
gramu zaangażowanych jest bardzo wiele 
osób. W pracę Międzyresortowego Zespołu ds. 
wzmocnienia potencjału przemysłowego Ślą-
ska, powołanego 7 stycznia przez premier Ewę 
Kopacz, włączyli się także samorządowcy, mię-
dzy innymi marszałek województwa śląskiego 
Wojciech Saługa, wojewoda śląski Piotr Litwa 
oraz prezydenci i wójtowe z regionu. Chcemy 
wspólnie zbudować wieloletni projekt roz-
woju Śląska i  Małopolski Zachodniej, który 
zawierać będzie zarówno działania doraźne 
(np. osłonowe), jak i  rozwiązania systemowe, 
zmieniające strukturę przemysłu w  regionie, 
skuteczne w  długiej perspektywie czasowej. 
Udział samorządowców jest wielkim wspar-
ciem, bo to oni najlepiej znają region, np. mają 
informacje na temat zasobów pracy i terenów 
inwestycyjnych, mają też swoje, bardzo dla 
nas cenne propozycje zamian. Przy okazji, bar-
dzo dziękuję za ich zaangażowanie.

Samorządowcy 15 stycznia sformułowali 12 
postulatów, znajdą się w programie?

Z  całą pewnością wszystkie są bardzo do-
kładnie analizowane. Musimy mieć nie tylko 
wizję tego co trzeba zrobić, ale także spraw-
dzić z  jakich środków, w  jakim czasie, jakimi 
siłami można osiągnąć cel. Nie zależy nam 
na dokumencie, który będzie teoretycznym 
zapisem, listą życzeń czy marzeń. Chcemy 
stworzyć realny, konkretny plan działania. Roz-
pisany na czynniki pierwsze, z wyraźnie wska-
zanymi źródłami finansowania. Bo tylko takie 
opracowanie może być skuteczne w praktyce, 
a nie wypełniać ministerialne szuflady. I skoro 
pyta Pan o  propozycje samorządowców, to 
tak, mam nadzieję, że wypracujemy wspólne 
cele, w wielu miejscach jesteśmy zgodni i  jak 
już mówiłam współpraca jest bardzo dobra.

Jakie są główne założenia programu?
Wyznaczyliśmy pięć obszarów interwen-

cji: infrastruktura inwestycyjna, innowacje, 
wsparcie firm z otoczenia górnictwa, rewita-
lizacja i edukacja dla przemysłu. Wszystkie są 

ze sobą powiązane i dopiero ich komplekso-
wa realizacja da nam efekt, o który walczymy 
– czyli korzystną, stabilną, bezpieczną i pro-
rozwojową sytuację gospodarczą regionu. 
Nie ma więc zadań mniej lub bardziej waż-
nych. Ale koncentrujemy się na poszukiwaniu 
nowych możliwości zwiększania potencjału 
inwestycyjnego regionu. Śląsk i  Małopolska 
muszą się jeszcze bardziej otworzyć na nowe 
gałęzie przemysłu, na przyszłościowe branże 
gwarantujące miejsca pracy. Chcemy przy-
ciągnąć inwestorów z  sektorów o  dużej dy-
namice, nowoczesnych branż i  technologii, 
którzy zwiększą atrakcyjność tego regionu 
w perspektywie najbliższych 30-40 lat. Mam 
na myśli na przykład branżę samochodową, 
lotniczą, elektroniczną, technologii energe-
tycznych czy przetwórstwa i  nowoczesnego 
wydobywania zasobów i  surowców natural-
nych (dla przykładu 1 miliard złotych może 
być przeznaczony na badanie alternatyw-
nych dróg wykorzystania węgla i  innych su-
rowców). Planujemy, że osiami rozwoju będą 
drogi. Projekt zakłada aktywizację gospo-
darczą terenów położonych wzdłuż czterech 
dróg ekspresowych S69, S1, A1, DTS. Chcemy 
rozwijać nowoczesne centra obsługi biznesu.

Czy program to propozycja tylko dla wiel-
kiego biznesu?

Oczywiście, że nie. Każde miejsce pracy się 
liczy. A doskonale wiemy, jak ważne dla po-
tencjału gospodarczego Polski, ale i naszego 
PKB są małe i  średnie firmy. Dlatego także 
ci przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne 
propozycje. I  jeżeli Pan pozwoli o  kilku od 
razu, hasłowo, powiem. Między dużym a ma-
łym biznesem nie ma konfliktu, powinny się 
harmonijnie przenikać i  uzupełniać. Mamy 
nadzieję, że to właśnie mikro, małe i średnie 

firmy będą dostawcami dla dużych przedsię-
biorstw lokujących się w regionie. Tak, jak to 
dzieje się teraz w bardzo wielu przypadkach. 
Planujemy ułatwienia podatkowe dla MSP, 
udostępnianie hal produkcyjnych, biurowych 
itp. na preferencyjnych warunkach, tworze-
nie lokalnych parków przemysłowych.

A co z przemysłem górniczym?
Górnictwo jest i  będzie bardzo ważne, je-

żeli nie najważniejsze. Dlatego planujemy 
przygotowanie osobnego, rozbudowanego 
programu jego unowocześnienia i  innowa-
cyjności. Chcemy w nim zawrzeć propozycje 
intensywnego programu badań surowco-
wych, zaangażowania w europejskie progra-
my badawcze, pilotażowe przedsięwzięcia 
w zakresie czystych technologii, ale także re-
alizację wydobycia z głębiej położonych po-
kładów. Tematów jest naprawdę wiele.

Tematów dużo a skąd środki?
To jest zawsze najtrudniejszy element. 

Oczywiście są środki rządowe w  gestii kilku 
ministerstw (Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej itd.). Mamy nadzieję, że program rewi-
talizacji terenów pogórniczych uda się wpro-
wadzić do  tzw. planu Junckera. Liczymy na 
wsparcie wielu projektów z programów unij-
nych, zarówno krajowych jak i  regionalnych. 
Będziemy aplikować do Komisji Europejskiej 
o  dodatkowy program pomocowy. Chcemy 
rozszerzenia działalności Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, zwłaszcza jej oferty 
dla małych i  średnich firm. Zapewne pienię-
dzy będziemy szukać cały czas, bo nigdy nie 
będzie ich wystarczająco dużo. Z  całą pew-
nością jednak mogę powiedzieć, że każda 
złotówka czy każde euro wydane dziś będą 
zainwestowane w przyszłość. 
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Technologie kreujące naszą przyszłość

Kontakt
PREVAC znajduje się w miejscowości Rogów na Śląsku  
w południowej Polsce.

Siedziba firmy znajduje się w niewielkiej odległości 
samochodem od lotnisk:
•  Katowice Pyrzowice – 103 km  

(przez autostradę A1 i drogę ekspresową S1)
•  Kraków Balice – 151 km (autostrady A1 i A4)
•  Lotnisko Ostrava – 58 km

GPS 49.990524, 18.350446

PREVAC sp. z o.o.
Raciborska 61, 44-362 Rogów
tel.: +48 32 459 2000;
fax: +48 32 459 2001
www.prevac.eu

Firma PREVAC sp. z o.o. została założona w 1996 roku w Rogowie na Śląsku. Zrodziła się z wiedzy, 
doświadczenia i pasji jej właściciela dr. Andreasa Glenz. Dziś PREVAC to uznany producent aparatury 
naukowo-badawczej, która pracuje w laboratoriach topowych jednostek naukowych na całym świecie.    

Dr Glenz kształcił się na Akademii Górniczo-Hut-
niczej w  Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych w  zakresie automatyki i  robo-
tyki. Doświadczenie w dziedzinie high-tech zdobył 
pracując w  topowej firmie w  Niemczech, szybko 
przechodząc kolejne stopnie rozwoju zawodowe-
go. Przez 14 lat dr Glenz pracował naukowo roz-
wijając nowe techniki pomiarowo-badawcze, jak 
i pełnił funkcję szefa technicznego na Uniwersyte-
cie w Heidelbergu. Poprzez współpracę z noblista-
mi i wybitnymi naukowcami zdobył sobie między-
narodową renomę. 

W międzyczasie w rodzinnym Rogowie postano-
wił założyć firmę, która pozwoliłaby mu łączyć jego 
dwie pasje – naukę i biznes. Wykorzystując zdobyty 
poza granicami know-how oraz kontakty podjął się  
rozpoczęcia działalności związanej z  zaawansowa-
nymi technologiami.

– Nie było łatwo, Polska nie należała wówczas do 
Unii Europejskiej. Eksport naszych produktów wiązał 
się ze skomplikowanymi procedurami celnymi – mówi 
dr Andreas Glenz – przede wszystkim jednak w latach 
90. podjęcie działalności w Polsce wiązało się z ogrom-
nym ryzykiem, zwłaszcza w  tak specjalistycznym ob-
szarze. Ale lubię zarówno ryzyko, jak i wyzwania. Krok 
po kroku, kompletowałem sprzęt, materiały, nawiązy-
wałem kontakty biznesowe z dostawcami i podwyko-
nawcami, pozyskiwałem ludzi do pracy – wspomina.

Dziś na świecie pracuje już kilkaset urządzeń fir-
my PREVAC, które kreują lepsze jutro poprzez roz-
wój energetyki, szeroko pojętej ekologii, medycyny, 
elektroniki, motoryzacji, nanotechnologii, badań 
kosmicznych itp. PREVAC jest marką światową, ko-
jarzoną z jakością, innowacją oraz bardzo wysokimi 
parametrami.

Od idei do wynalazku
Produkty PREVAC powstają na bazie własnych 

rozwiązań konstrukcyjnych, które cechuje bardzo 
wysoki poziom zaawansowania technologicznego. 
Produkcja aparatur odbywa się od początku do koń-
ca w Polsce.

– Proces projektowania i  produkcji urządzeń ba-
dawczych, które firmujemy naszym logo jest bardzo 
skomplikowany i zdecydowanie różni się od produkcji 
seryjnej – mówi dr Andreas Glenz. – Prawie, że każdy 
z naszych produktów jest unikatowym rozwiązaniem, 

które ma spełniać równie unikatową wizję badawczą 
naukowców. 

Firma znana jest z budowy aparatur „szytych na 
miarę”. Specjaliści firmy starają się zaspokoić wyma-
gania klientów, którymi są topowi naukowcy dążący 
do odkrywania co raz to nowszych, lepszych ma-
teriałów. Udział klienta w  procesie opracowywania 
i  tworzenia nowej technologii, która umożliwi mu 
realizację założeń badawczych jest kluczowy.

– W ich głowach rodzą się idee i aby je zrealizować, 
potrzebują odpowiedniego sprzętu. My budujemy im 
aparatury, które umożliwią uzyskanie zamierzonych 
celów badawczych. Tworzymy więc całkiem nową 
technologię. Jeżeli dziś słyszymy o wynalazku to kilka 
dobrych lat wcześniej inżynierowie naszej firmy „głów-
kowali” jak go wynaleźć, jaką aparaturę zbudować, 
która to umożliwi – wyjaśnia szef PREVAC.

Nowoczesne materiały
Aparatury sygnowane logiem PREVAC mają prze-

różne zastosowania. Dzięki nim powstają nowe ga-
tunki materiałów wykorzystywanych w praktycznie 
każdej z  dziedzin życia codziennego. Przykładem 
zastosowań jest m. in. produkcja mikro i nanoelek-
troniki, stali, stopów lekkich, katalizatorów, polime-
rów i szeroko pojętych tworzyw sztucznych, warstw 
refleksyjnych na szkle architektonicznym czy op-
tycznym, powłok antyścieralnych na narzędziach, 
zegarkach, poliwęglanach i  innych przedmiotach, 
lakierów na bazie nanorurek, ubrań membrano-
wych, specjalnych klejów umożliwiających klejenie 
aluminium ze stalą co zrewolucjonizowało procesy 
produkcyjne BMW, a w późniejszym czasie również 
i innych koncernów. 

Urządzenia PREVAC mają również szerokie zasto-
sowanie w  medycynie przy produkcji m. in. zasta-
wek serca, stentów, implantów, które są biozgodne 
i eliminują możliwość wystąpienia reakcji uczulenio-
wych czy też odrzutu wszczepów. 

– Można niemal bez końca podawać przykłady 
konkretnych zastosowań i  wdrożeń w  skali masowej, 
również szeroko pojętej ekologii – mówi dr Andreas 
Glenz. – Działalność firmy często określana jest mia-
nem „kosmicznej”, nie tylko ze względu na próżnie 
osiągane wewnątrz komór wchodzących w  skład sy-
stemów ultra wysokiej próżni, ale również na bezpo-
średni kontakt urządzeń firmy ze Światem Kosmosu.

Spektrometry testowane na aparaturze PREVAC 
umieszczane są w rakietach kosmicznych i analizują 
skład atmosfer nowo badanych planet. Testy na apa-
raturze firmy przechodzą również satelity kosmiczne 
– Przykładem jest chociażby satelita naukowy „LEM” 
czy też „HEWELIUSZ” wystrzelony 19 sierpnia 2014 
roku na orbitę okołoziemską z  chińskiego kosmodro-
mu Taiyuan Satellite Launch Center na rakiecie Long 
March-4B – mówi prezes PREVAC.

Lider innowacji
Imponująca, innowacyjna działalność PREVAC 

– która rozpoczęła się w  warunkach niepewnej sy-
tuacji gospodarczej, charakteryzującej po transfor-
macji ustrojowej polski rynek – dziś jest doceniania 
i nagradzana. 

– Zdobyliśmy tytuł „Innowatora Śląska”, nagrodę 
specjalną marszałka województwa śląskiego oraz 
dwie pierwsze nagrody w  kategorii „Innowator” oraz 
„Współpraca przedsiębiorstw ze sferą nauki” w konkur-
sie InnoSilesia. Innowacyjność naszego profilu działal-
ności została dostrzeżona i  doceniona, odczuwamy 
z tego względu głęboką satysfakcję – mówi dr Glenz.

Dnia 17 stycznia 2015 roku odbyła się gala wrę-
czenia Laurów Umiejętności i  Kompetencji. Uro-
czystość miała miejsce w  Domu Muzyki i  Tańca 
w Zabrzu. Podczas 23. edycji organizowanego przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wyda-
rzenia PREVAC został nagrodzony Złotym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji w kategorii Nauka i In-
nowacyjność za: przykład zastosowania możliwości 
naukowych do poszukiwania nowych rozwiązań 
technologicznych w  różnych obszarach, aktywne 
poszukiwanie możliwości współpracy z partnerami 
na całym świecie w różnych branżach i dziedzinach 
oraz umiejętne łączenie nauki i przemysłu oraz dba-
łość o najwyższą jakość usług i oferowanych produk-
tów.

Dynamikę rozwoju firmy odzwierciedlają Ga-
zele Biznesu, którymi kapituła konkursu co roku 
wyróżnia spółkę. Dbałość o  jakość usług i  produk-
tów nagrodzono wielokrotnie przyznając firmie 
certyfikat Quality International. Ponadto firma jest 
certyfikowana pod kątem wymagań normy EN ISO 
9001:2008. 

Dbamy również o  bezpieczeństwo i  komfort pra-
cy naszych pracowników. Ukoronowaniem naszych 
starań w  tym kierunku jest wyróżnienie Państwowej 
Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bez-
piecznej” – mówi dr Andreas Glenz.

W  plebiscycie tuwodzislaw.pl prezes firmy 
PREVAC został wybrany przez lokalną społeczność 
na „Człowieka Roku 2014”. 

– Nagrody i  wyróżnienia unaoczniają klientom 
naszą dbałość o szczegóły oraz starania i wysiłek, ja-
kie podejmujemy, aby zaoferować im współpracę na 
najwyższym poziomie. To również powód do dumy dla 
naszych pracowników, ich zaangażowanie stanowi 
o sukcesach spółki – wyjaśnia prezes PREVAC.

Pytany, jakie znaczenie ma dla niego osobi-
ście splendor związany z  nagrodami, odpowiada 
z uśmiechem: – Czuję się zmotywowany do dalsze-
go działania. 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 
z o.o. zostało uhonorowane złotą statuetką 
w  konkursie Orły Polskiej Przedsiębiorczo-
ści, w  kategorii usługi dla ludności. Jakie 
znaczenie dla BPK i  Pana osobiście ma to 
wyróżnienie? Co zadecydowało o  przyzna-
niu nagrody? Jakie znaczenie ma zarówno 
ta nagroda, jak i inne, w tym choćby Śląska 
Nagroda Jakości, dla Państwa Klientów?

Każda nagroda to dla nas ogromne wyróż-
nienie. Otrzymane statuetki mają dla nasz 
szczególne znaczenie. Są dla nas siłą napędo-
wą do dalszego działania i udowadniają nam, 
że nasze starania nie idą na marne. Sprawiają, 
że chcemy się rozwijać i osiągać nowe, ambit-
ne cele. Otrzymane nagrody są nie tylko do-
wodem na to, że idziemy w dobrym kierunku, 
są swojego rodzaju zobowiązaniem do po-
dejmowania nowych wyzwań. 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 
z o.o. bardzo duży nacisk kładzie na ekolo-
gię, czego dowodem są choćby wyróżnie-
nia w  konkursach Lider Eko Inwestycji czy 
Panteon Polskiej Ekologii. Jakie procedury 
w  zakresie przestrzegania norm ekologicz-
nych wdrożone są w spółce? Jakie znaczenie 
ekologia ma w  działalności przedsię bior-
stwa?

Ekologia to dla nas bardzo ważny temat. 
Działamy w  branży, która zobowiązuje nas 
do podejmowania wszelkich sta-
rań mających na celu ochronę 
środowiska. W  BPK duży nacisk 
kładziemy na racjonalne korzy-
stanie z  zasobów wody poprzez 
ograniczenie jej strat. Na prze-
strzeni ostatnich 10 lat udało nam 
się je zredukować o ponad 20%, 
czyli niemal o 3 mln metrów sześ-
ciennych. Dzięki podejmowanym 
działaniom diagnostycznym zna-
cząco spadła też liczba awarii sieci 
wodociągowych, z  546 w  2004 r. 
do 287 w  2014 r. BPK opracowało 
również harmonogram strefowej 
wymiany wodomierzy. Umożliwi 
to unifikację stosowanych urzą-
dzeń w poszczególnych, wydzielo-
nych strefach oraz ułatwi wprowa-
dzanie systemu zdalnego odczytu 
wodomierzy oraz elektronicznego 
biura obsługi klientów w Bytomiu.  
Pozwoli to na przesył danych do 
systemu bilingowego, dzięki które-
mu możliwe będzie generowanie 
faktur elektronicznych, co wpłynie 
na ochronę środowiska oraz obni-
żenie kosztów związanych z trady-
cyjnymi fakturami. Bardzo ważna 
jest dla nas również praca labora-
torium, które wykonuje analizy fi-

zykochemiczne ścieków, osadów ściekowych 
i  osadu czynnego oraz kontroluje prawid-
łowości procesów technologicznych zacho-
dzących w oczyszczalniach ścieków, zgodnie 
z  wdrożonym Systemem Zarządzania Jakoś-
cią PN-EN ISO 9001:2009. Mamy za sobą też 
projekt „Rozbudowa węzła produkcji biogazu 
i energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków 
Centralna w  Bytomiu” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej. Obecnie śred-
niomiesięczna produkcja biogazu na terenie 
naszej oczyszczalni wynosi około 105 000 
m3 biogazu, co powoduje produkcję ok. 200 
MWh/miesiąc energii elektrycznej i jest o ok. 
140 MWh większa od uzyskiwanej w  latach 
2004-2012. Powyższe pozwala na pokrycie 
ok. 60 % zapotrzebowania energetycznego 
oczyszczalni. Przedsiębiorstwo zamierza też 
wymienić energochłonne urządzenia oraz 
przeprowadzić audyt wewnętrzny, a   do-
celowo wprowadzić normę ISO 55001 do-
tyczącą optymalnego zarządzania energią. 
BPK zarządza też składowiskiem odpadów. 
Składowisko jest obiektem w  pełni ekolo-
gicznym, a więc całkowicie bezpiecznym dla 
środowiska naturalnego i mieszkańców mia-
sta. Przy jego budowie zostały zastosowane 
najnowocześniejsze technologie. Obiekt daje 
gwarancję, że do okolicznych gruntów nie 
przedostaną się żadne odcieki, które mogły-
by spowodować skażenie środowiska.

W jaki sposób BPK szerzy wiedzę o ekologii 
wśród mieszkańców Bytomia oraz propagu-
je wśród nich proekologiczne postawy oraz 
świadomość?

Realizowane przez Spółkę projekty doty-
czące edukacji z zakresu ochrony środowiska 
skierowane są nie tylko do dorosłych miesz-
kańców naszego miasta, ale głównie do dzie-
ci i  młodzieży. Uważamy, że kształtowanie 
pozytywnych wzorców oraz uświadamianie, 
jak ważna jest troska o środowisko naturalne 
należy rozpocząć jak najwcześniej. W związku 
z  tym od kilku lat z  okazji Światowego Dnia 
Wody prowadzimy konkursy ekologiczne dla 
uczniów szkół podstawowych, a  także orga-
nizujemy wycieczki edukacyjne na oczysz-
czalnię ścieków i  na składowisko odpadów. 
Chętnie angażujemy się też we wszelkie 
inicjatywy proekologiczne odbywające się 
w naszym mieście. Mamy nawet dwa własne 
komiksy ekologiczne. Jeden dotyczy obiegu 
wody w  przyrodzie i  procesu jej oczyszcza-

nia, drugi  segregacji odpadów. 
Jest to świetny sposób dotarcia do 
najmłodszych, dlatego rozważamy 
wydanie trzeciego komiksu. 

Jakie inwestycje są obecnie 
w trakcie realizacji i jakie znacze-
nie mają dla mieszkańców?

Obecnie jesteśmy na etapie 
realizacji projektu współfinanso-
wanego ze środków unijnych pod 
nazwą „Kompletna dokumentacja 
na uporządkowanie gospodarki 
osadowej na Oczyszczalni Ścieków 
Centralna w Bytomiu”, którego ce-
lem jest efektywne zagospodaro-
wanie przyrastającej masy osadów 
ściekowych, co pozwoli na zwięk-
szenie produkcji biogazu, powsta-
jącego w procesie fermentacji, a co 
za tym idzie energii elektrycznej. 
Na podstawie wykonanej doku-
mentacji przejdziemy do kolejne-
go projektu, czyli uporządkowania 
gospodarki osadowej. Na ten cel 
również chcemy pozyskać dofi-
nansowanie. Realizacja tych inwe-
stycji wpłynie przede wszystkim 
na jakość środowiska, w jakim żyją 
mieszkańcy Bytomia, a to niezwy-
kle ważne.  

Nowoczesne technologie
i satysfakcja mieszkańców
Z Dawidem Ziebą, prezesem zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. o ekologii, nowoczesnych technologiach 
i inwestycjach rozmawia Marcin Prynda.
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Miękki sposób na odzyskiwanie
zaległych należności

Wyniki badania przeprowadzonego na 
zlecenie BIG InfoMonitor wskazują, że firmy 
z  całej Polski szukają coraz skuteczniejszych 
sposobów na odzyskiwanie przeterminowa-
nych należności. Ponad 70 proc. z nich, zatory 
płatnicze utrudniają prowadzenie działalno-
ści oraz spowalniają ich rozwój. Jak pokazują 
dane, niemal połowa przedsiębiorstw sko-
rzystała z  usług komornika lub podjęła inne 
działania prawne zmierzające do odzyskania 
zaległych płatności od swoich kontrahentów1.

Przedsiębiorstwa najczęściej próbują odzy-
skać zaległe płatności poprzez wezwania do 
zapłaty: telefoniczne (86 proc.) i listowne (81 
proc.). Trzecim najczęściej podejmowanym 
krokiem jest bezpośredni kontakt z  dłużni-
kiem, który wykorzystuje 72 proc. responden-
tów. Firmy stosunkowo rzadko decydują się 
na współpracę z  Biurami Informacji Gospo-
darczej – kroki takie, jak wpisanie dłużnika do 
Rejestru BIG podjęło 37 proc. respondentów, 
a szkoda, bo to właśnie ten sposób należy do 
najskuteczniejszych.

– Oznacza to, że przedsiębiorcy stają się co-
raz bardziej wyedukowani i korzystają z dostęp-
nych na rynku metod, które pozwalają odzyski-
wać zaległe należności – podkreśla Sławomir 
Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor. – 
Nadal jednak stosunkowo rzadko wykorzystują 
narzędzia, jakie udostępniają Biura Informacji 
Gospodarczej, zarówno w  przypadku spraw-
dzania potencjalnych partnerów biznesowych, 
jak również w  odniesieniu do kontrahentów, 
którzy nie płacą swoich zobowiązań na czas. 
Jak pokazują nasze analizy miękka windyka-

cja pozwala odzyskać nawet 50 proc. zaległych 
płatności. Warto również podkreślić, że jest to 
zdecydowanie prostszy i  mniej czasochłonny 
proces np. od egzekucji komorniczej – dodaje 
Sławomir Grzelczak.

Miękki sposób na dłużnika
Terminem „miękka windykacja” określa 

się działania mające na celu odzyskanie 
należności poprzez przekazanie informa-
cji o  długu do ogólnodostępnego rejestru 
dłużników. Konsekwencje wpisania nie pła-
cącej na czas osoby lub firmy są poważane. 
Informacje z BIG InfoMonitor pobierają firmy 
praktycznie z każdego sektora, a to oznacza, 
że negatywne informacje o danej firmie czy 
osobie utrudniają dostęp do wielu usług, 
w  tym przede wszystkim finansowych. 
Z  raportów przygotowywanych przez BIG 
korzystają m.in. banki, firmy pożyczkowe, 
finansowe, leasingowe, telekomy, zakłady 
ubezpieczeń, firmy dostarczające energię 
cieplną, elektryczną, gaz, wodę, operatorzy 
telewizji kablowej i  satelitarnej, dostawcy 
Internetu. 

Twarde konsekwencje wpisu
Wpis do Rejestru Dłużników może unie-

możliwić transakcje handlowe i  zawieranie 
umów z  nowymi partnerami biznesowymi. 
Podmioty współpracujące z  danym biurem 
informacji gospodarczej zanim zdecydują 
o  sprzedaży towarów lub usług, sprawdzają 
rzetelność płatniczą i terminowość 

 wywiązywania się z zobowiązań potencjal-
nych klientów. Negatywna informacja w  reje-
strze utrudnia negocjowanie kredytu w banku, 
zakup telefonu czy kupno na raty. Ogranicza 
także dostęp do innych towarów lub usług 
i sprawia, że otrzymywane są na gorszych wa-
runkach. Ponadto tego typu problemy mogą 
ograniczać danego dłużnika nawet przez 10 lat.

Skuteczny sposób egzekucji
Jak pokazują dane zgromadzone przez BIG 

InfoMonitor skuteczność „miękkiej windyka-
cji” wynosi nawet do 50 proc. Już sam fakt po-
informowania dłużników o zamiarze umiesz-
czenia jego danych w  Biurze Informacji 
Gospodarczej sprawia, że nawet do 35 proc. 

z nich, w zależności od branży, spłaca swoje 
zobowiązania. Kolejne 20 proc. reguluje je po 
umieszczeniu negatywnych informacji na te-
mat dłużnika w Rejestrze Dłużników BIG Info-
Monitor. Co ważne uregulowanie wszystkich 
zaległych zobowiązań oznacza, że wierzyciel 
jest zobowiązany do usunięcia informacji na 
temat danej firmy czy osoby z rejestru. 

Rozpoczynając współpracę z  BIGiem każ-
da firma otrzymuje pełen wachlarz narzędzi, 
które powodują, że miękka windykacja staje 
się prostsza. Jak pokazują analizy BIG Info-
Monitor znacznie wyższą skuteczność mają 
druki, sygnowane nazwą danego rejestru, 
stąd powstały dedykowane klientom BIG for-
mularze wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem 
o wpisie do rejestru dłużników, pieczątka do 
wykorzystywania na własnych dokumentach 
finansowych z informacją o zamiarze umiesz-
czenia dłużnika w  ewidencji oraz powiado-
mienie o umieszczeniu informacji gospodar-
czej na jego temat w BIGu. 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* 
przyjmuje, przechowuje i  udostępnia informacje gospodarcze o  przeterminowanym zadłużeniu osób 
i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, 
dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sekto-
rami gospodarki. W 2014 roku BIG InfoMonitor udostępnił swoim klientom ponad 15,3 mln raportów. Łącz-
nie z bazami BIK posiada dostęp do 6 mln 100 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. 
Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i te-
lekomunikacyjnego o przeterminowanym zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wia-
rygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo - nowoczesne 
narzędzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Certyfikat pomaga uzyskać przewagę w działa-
niach handlowych, wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż. 

Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie www.BIG.pl 
*Ustawa o BIG : Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530)

Biuro Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A.
ul. Z. Modzelewskiego 77
02-679 Warszawa
trl. +48 22 486 56 00
biuro@InfoMonitor.pl

Jak pokazują badania BIG InfoMonitor za-
tory finansowe utrudniają prowadzenie 
biznesu niemal ¾ przedsiębiorców w Pol-
sce. Równocześnie firmy są zachęcane do 
inwestowania w innowacyjne rozwiązania 
i rozwój. Skąd wziąć na to pieniądze? Jed-
nym ze sposobów jest zmniejszenie kwoty 
zaległych należności. Eksperci BIG InfoMo-
nitor wskazują, że wprowadzenie do firmy 
procedur miękkiej windykacji daje nawet 
50 proc. spadek niepłacąconych na czas 
należności przez kontrahentów.

Sławomir Grzelczak, 
Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

1 http://www.big.pl/download/raporty/raport_big_27edycja.pdf
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Mysłowicka integracja i innowacyjność

Na siódmym Europejskim Kon-
gresie Gospodarczym, najwięk-
szym biznesowym  wydarzeniu 
w Europie Centralnej, nie może 
zabraknąć Mysłowic. Z takiego 
założenia wychodzą władze sa-
morządowe Mysłowic uznając, 
że nowoczesne podmioty gospo-
darcze powinny współpracować 
z samorządami, a innowacyjne 
samorządy winny   wspierać rów-
nież rozwój biznesu.

Hasło „Po pierwsze gospodar-
ka (...)”, znane przed laty nie tyl-
ko w  Stanach Zjednoczonych, 
w  polskich miastach odnosi 
się zarówno do rozwoju du-
żych inwestycji przemysłowych, 
a  w  ostatnich latach, do małych 
i  średnich przedsiębiorstw. Od 
tych ostatnich bowiem coraz 
częściej zależą dochody budże-
towe. Również Mysłowice są 
w  grupie miast zabiegających 
o powstawanie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Integracja zamiast alienacji 
- Postawiliśmy na integrację - 

stwierdza Edward Lasok, prezy-
dent Mysłowic - i od pięciu lat ści-
śle współpracujemy z  okolicznymi 
miastami. Z  jednej strony mamy 
dzięki temu sojuszników i wspólnie 
realizujemy zadania pozyskując 
na nie fundusze zewnętrzne, z dru-
giej - rozwijamy różne dziedziny, 
w tym również życia społecznego. 
Po prostu stawiając na integrację 
miasta, stawiamy na szybszy i bar-
dziej wszechstronny rozwój.

W Mysłowicach pamięta się, że 
nie jest możliwe funkcjonowa-
nie nowoczesnego biznesu bez 
wpływu na otocznie, ale i  na lo-
kalną społeczność oraz innowa-
cję społeczną. Zapewne nie tylko 

najbliższe lata będą określone 
przez integrację ekonomiczną 
i technologiczną, jak i zrównowa-
żony rozwój i partnerstwo. 

Siła współdziałania
WSPÓŁDECYDOWANIE, IN-

TEGRACJA I  WSPÓŁPRACA to 
zamierzone efekty wszystkich 
realizowanych i  planowanych 
w  Mysłowicach działań związa-
nych ze świadomym włączaniem 
mieszkańców z  tworzenie włas-
nej przestrzeni. 

Już niebawem ważny głos 
w dyskusji na temat rozwoju My-
słowic będą mieli seniorzy i oso-
by pracujące na rzecz środowisk 
senioralnych. Pierwsza Mysłowi-
cka Rada Seniorów powstanie 
jeszcze w  kwietniu i  umożliwi 
osobom starszym skuteczną 
i ukierunkowaną pracę.

Jednocześnie Mysłowice przy-
gotowują się do oddania w  ręce 
mieszkańców prostego narzę-
dzia, które umożliwi działanie 
w  ramach inicjatywy lokalnej. 
Wystarczy dobry pomysł i  chęć 
współrealizacji projektu, a mysło-
wicki samorząd udzieli wsparcia 
rzeczowego czy organizacyjnego.

– Przekonani jesteśmy, że two-
rzenie wspólnoty samorządowej, 
bezpośredni udział mieszkań-

ców w  przedsięwzięciach miasta, 
a  przede wszystkim budzenie od-
powiedzialności obywatelskiej 
tworzy prawdziwą siłę miasta. Ta-
kie działania wzmacniają lokalną 
wspólnotę, a w końcowym efekcie 
– poczucie własnej tożsamości - 
podkreśla Edward Lasok, prezy-
dent Mysłowic.

Szereg już rozpoczętych dzia-
łań to wstęp do budżetu oby-
watelskiego, który zapewni My-
słowiczanom jeszcze większe 
możliwości działania. Nie od 
dziś wiadomo bowiem, że razem 
można więcej.

Zdaniem  prezydenta Mysło-
wic nowoczesne miasto to takie, 
które jest coraz bliższe mieszkań-
com również poprzez innowa-
cyjność w  przestrzeni miejskiej, 
gospodarce gminy, sposobie za-
rządzania i  formach współpracy 
z  mieszkańcami i  podmiotami 
gospodarczymi oraz innymi mia-
stami. 

Innowacyjność Mysłowic
Mysłowickim samorządow-

com bliskie jest przekonanie, 
że innowacyjność powinna być 
wpisana we wspólnotę samo-
rządową.  Warunkuje ona bo-
wiem rozwój miasta, wzmacnia 
jego atrakcyjność zarówno jako 

potencjalnego partnera oraz 
miejsce działalności biznesowej. 
Ważnym argumentem jest prze-
cież atrakcyjność nowoczesnego 
miasta dla obecnych i przyszłych 
mieszkańców, w  tym również 
dla partnerów gospodarczych. 
W  ofercie innowacyjnego mia-
sta, jakim coraz bardziej stają się 
Mysłowice, jest również wysoki 
poziom nauczania mysłowickich 
placówek oświatowych oraz cie-
kawy plan rewitalizacji miasta 
oparty m.in. na pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. 

Mysłowickie nadzieje
Zapewne nie tylko Mysłowi-

ce należą do grupy miast, które 
wiążą z  kolejnym Europejskim 
Kongresem Gospodarczym wiele 
nadziei. Może właśnie dlatego, że 
coraz bardziej powszechne staje 
się przekonanie, że nie sposób 
rozwijać Europę, a  w  tym i  Pol-
skę, bez aktywnej zmiany  sa-
morządów i  zagwarantowania 
bezpieczeństwa ekonomiczne-
go. W tych przeobrażeniach, po-
dobnie jak i we wzmocnieniu go-
spodarki, potrzebne jest również 
kolejne wzmocnienie - inicjatywy 
społecznej, obywatelskiej i samo-
rządowej. I na taki głos w dyskusji 
liczą Mysłowice. 

Elmech Kazeten w wymiarze globalnym
Z Arturem Kowalczykiem, Prezesem Zarządu El-
mech Kazeten Sp. z o.o. i szefem Grupy Elmech 
Kazeten rozmawiał Marcin Prynda.

Ostatni raz spotkaliśmy się przy 
okazji organizacji II Międzyna-
rodowego Kongresu Silesia In-
novatica – Dni Górnicze 2014. 
Co ciekawego wydarzyło się 
w  tym czasie? Sytuację polskie-
go górnictwa trudno obecnie 
określić mianem pozytywnej 
czy perspektywicznej. Jak aktu-
alnie radzi sobie firma Elmech 
Kazeten, tak silnie związana 
przecież z tym sektorem?

Szereg zdarzeń związanych 
z  organizacją i  przeprowadze-
niem II Międzynarodowego Kon-
gresu Silesia Innovatica zwiasto-
wał coraz trudniejszą, kryzysową 
sytuację Górnictwa w  naszym 
kraju. Nerwowa atmosfera była 
wyczuwalna podczas rozmów 
z  przedstawicielami czołowych 
polskich grup węglowych jak 
i  firm reprezentujących sektor 
okołogórniczy. Kolejne miesiące 
potwierdziły tylko, iż wszelkie 
obawy były uzasadnione. Po-
wiedzmy sobie szczerze, kto wte-
dy nie dostrzegł powagi sytuacji 
lub z  założonymi rękami czekał 
na obrót spraw i myślał, że jakoś 
to będzie, teraz zapewne walczy 
o  przetrwanie. My, na szczęście, 
nie znaleźliśmy się w tej grupie.

Nasze rozeznanie branży wy-
nikające między innymi z  or-
ganizacji takich wydarzeń jak 
Międzynarodowy Kongres Sile-
sia Innovatica, z  uczestnictwa 
w ważnych konferencjach górni-
czych, członkostwa w  organiza-
cjach takich jak Klaster Maszyn 
Górniczych czy Regionalna Izba 
Gospodarcza w  Katowicach, po-
zwoliły nam z  wyprzedzeniem 
zareagować i  zabezpieczyć dzia-
łalność biznesową firmy.

W  grudniu ubiegłego roku, 
w  siedzibie spółki Elmech Kaze-
ten, w Czeladzi, odbyło się spot-
kanie Członków Klastra Maszyn 
Górniczych. Już wtedy miałem 
okazję szerszego omówienia kie-
runków rozwoju Grupy Elmech 
Kazeten. Wydaje mi się, iż tą 
prezentacją zaskoczyłem wielu 
uczestników tego spotkania.

Grupy? Również jestem zasko-
czony. 

Tak, dokładnie. W tym momen-
cie Elmech Kazeten staje się mar-
ką międzynarodową, globalną, 
o  szerokich horyzontach działa-
nia. Dywersyfikacja działalności 
i  ekspansja na nowe rynki to 

właśnie nasza recepta na trudną 
sytuację na lokalnym, krajowym 
podwórku. Nie odkrywamy Ame-
ryki. Wdrożyliśmy sprawdzoną 
strategię, która już teraz przyno-
si wymierne korzyści i  pozwala 
z  optymizmem patrzyć w  przy-
szłość.

Czy może pan zdradzić jakieś 
szczegóły? W jaki sposób doszło 
do tej transformacji? Przecież 
nie każda firma jest przygo-
towana na takie rozszerzenie 
działalności, nie każda poradzi 
sobie w  warunkach globalnej 
konkurencji. Państwu, tak mi się 
wydaje, udało się zrobić dosyć 
szybko.

Przede wszystkim trzeba mieć 
dużo odwagi i konsekwencji oraz 
własną receptę na sukces. Ostat-
ni rok spędziłem w ciągłych roz-
jazdach i  byłem w  bardzo wielu 
miejscach na świecie. Pozwoliło 
mi to zdobyć nowe, cenne kon-
takty oraz rozpoznać możliwości 
biznesowe.  Musze jednak pod-
kreślić, iż możliwości to jedno, 
a  ich wykorzystanie to zupełnie 
inny temat. Zapewne wiele firm 
zatrzymuje się na tym etapie. 
Nam udało się jednak zrobić ten 
najważniejszy krok i  skorzystać 
z  szans, jakie zaoferowały nam 
nowe rynki. Solidnie do tego 
się przygotowaliśmy. Stworzy-
liśmy strukturę globalną, która 
znacząco ułatwia prowadzenie 
interesów. Aktualnie Elmech 
Kazeten Worldwide Group two-
rzą firmy: Elmech Kazeten, Kor-
poracja Aerologii Górniczej, AS 
Investing i Grey B – to w Polsce, 
a  na świecie reprezentują nas 
spółki i  biura przedstawicielskie 
m.in. na Cyprze, w  Brukseli, na 
Bałkanach (Macedonia, Kosowo, 
Czarnogóra i  Serbia), w  Stanach 
Zjednoczonych (Nowy Jork), 
Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich (Abu Dabi) i Turcji (Ankara). 
Taki podział grupy pozwala na 
specjalizację podmiotów i  sku-
teczną kooperację przy realizacji 
kontraktów. Naszą siła są również 
ludzie posiadający duże rozezna-
nie na arenie międzynarodowej. 
Ich doświadczenie pozwoliło po-
konać wiele trudności.

A  co z  zakresem prowadzonej 
działalności? Czym zajmuje się 
Grupa Elmech Kazeten? Odeszli 
Państwo od górnictwa?

Nie, absolutnie nie. To nadal 
ważna gałąź działalności, ale 
w  tym momencie jedna z  wielu. 
Elmech Kazeten Sp. z  o.o. oraz 
Korporacja Aerologii Górniczej 
Sp. z o.o., jako podmioty działają-
ce w ramach Grupy, nadal są po-
wiązane z  górnictwem. Z  nasza 
ofertą dotarliśmy jednak na rynki 
zagraniczne m.in. do Turcji, czy 
na Bałkany. Dzięki temu możemy 
spokojnie oczekiwać na zmianę 
niekorzystnej sytuacji w  Polsce 
i  równocześnie rozwijać i  udo-
skonalać ofertę produktową.

Elmech Kazeten Worldwide 
Group to przede wszystkim con-
sulting i  doradztwo biznesowe, 
mające na celu zdobycie i  sku-
teczną realizację kontraktów na 
całym świecie. Podstawą są tutaj 
kontakty, wiedza i  rozeznanie 
wielu rynków. Grupa zaangażo-
wał się również w handel surow-
cami naturalnymi, podejmuje 
istotne działania na rynku nieru-
chomości (w  różnych częściach 
świata), inwestuje w  ziemię. 
Grupa Elmech Kazeten wyka-
zuje również dużą skuteczność 
w zakresie tworzenia konsorcjów 
na potrzeby generalnego wyko-

nawstwa inwestycji. Dysponu-
je możliwościami finansowymi 
i technologicznymi, które pozwa-
lają na realizację dużych i wyma-
gających kontraktów. To właśnie 
istota transformacji, która się do-
konała.

W  tym momencie mogę już 
ujawnić, iż Grupa Elmech Kaze-
ten, jako Generalny Wykonawca, 
podpisała umowę o wartości 400 
mln. dolarów. Jesteśmy odpo-
wiedzialni za realizację dużego, 
wieloetapowego kontraktu w re-
gionie Bliskiego Wschodu.  Pro-
jekt zakłada wykonanie specja-
listycznych usług dla górnictwa, 
energetyki, budownictwa miesz-
kaniowego i komercyjnego. 

Chciałbym dodać, iż jesteśmy 
otwarci na współpracę i nawiąza-
nie nowych kontaktów z partne-
rami, którzy mają coś ciekawego 
do zaoferowania. Zainteresowa-
nych zapraszam do przedstawie-
nia oferty i rozmów. Jeżeli nawią-
żemy współpracę, to może ona 
okazać się przepustką do zupeł-
nie nowego etapu działalności.

Więcej informacji na stronie 
www.elmech-kazeten.pl
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Bytom – atrakcyjny dla biznesu
Z prezydentem miasta, Damianem Bartylą,  
rozmawiał Marcin Prynda.
Mówią o panu, że jest pan człowiekiem, któ-
ry nie wie, że czegoś się nie da zrobić i  po 
prostu to robi. Robi pan z  Bytomia miejsce 
atrakcyjne dla biznesu.

Rzeczywiście, moi poprzednicy mieli inne 
priorytety, natomiast ja postawiłem na go-
spodarkę. Uważam, że miasto, które kiedyś 
stanowiło podwaliny polskiej gospodarki, 
nadal ma przemysłowe tradycje i  może być 
miejscem, do którego będą ściągać inwesto-
rzy nie tylko z kraju, trzeba tylko stworzyć ku 
temu odpowiednie warunki. Ułatwiać, a  nie 
utrudniać prowadzenie działalności gospo-
darczej.

Tylko, że wyjątkowymi warunkami dla 
przedsiębiorców chwali się niemal cała Pol-
ska...

Ale nie wszyscy mają takie oferty, jak 
my - na przykład dzierżawę terenów pod 
inwestycje po 10 groszy za metr kwadrato-
wy. Dwa lata temu utworzyliśmy Bytomską 
Strefę Aktywności Gospodarczej na tere-
nach bardzo atrakcyjnych dla inwestorów 
– na skrzyżowaniu autostrady A1 i Obwod-
nicy Bytomia. Jako, że niemal każde miasto 
ma tereny inwestycyjne, musieliśmy zapro-
ponować przedsiębiorcom coś konkretne-
go – u nas mogą dzierżawić tereny za sym-
boliczną kwotę. Nie oddajemy ich jednak 
za darmo. Przedsiębiorcy zadeklarowali, że 
utworzą na tym obszarze konkretną liczbę 
miejsc pracy, a przecież na tym nam najbar-
dziej zależy.

Pomysł się spodobał?
Odzew przerósł nasze najśmielsze ocze-

kiwania, dlatego poszerzyliśmy Bytomską 
Strefę Aktywności Gospodarczej o  kolejne 
tereny. Przygotowujemy też inne miejsca 
pod inwestycje. Już niedługo dzięki wspar-
ciu Unii Europejskiej uzbrojony będzie teren 
po byłej KWK Powstańców Śląskich, który 
jest częścią Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Na jakich przedsiębiorcach zależy panu 
bardziej? Małym i średnim biznesie czy du-
żych zakładach produkcyjnych?

Na jednych i drugich. Małym i średnim fir-
mom zaoferowaliśmy szereg ulg i łatwiejszy 
dostęp do lokali użytkowych. Trzeba jednak 
pamiętać, że to duże zakłady generują miej-
sca pracy. Tymczasem wielcy inwestorzy 
przenoszą produkcję do krajów, gdzie są 
mniejsze koszty produkcji. Na szczęście są 
wyjątki – w  naszym mieście swoją siedzibę 
otworzy fabryka wełny mineralnej Petralana.

Dużo mówi się ostatnio o rewitalizacji miasta.
Tak, przed nami spore wyzwanie. Razem 

z  Łodzią i Wałbrzychem zostaliśmy objęci 
specjalnym programem pilotażowym przy-
gotowanym przez Ministerstwo Infrastruk-
tury i  Rozwoju. Musimy wypracować takie 
rozwiązania, na których w  przyszłości ma 
się opierać Narodowy Program Rewitalizacji. 
W ramach Obszaru Strategicznej Interwencji 
będziemy rewitalizować Śródmieście. Otrzy-

maliśmy na to specjalne środki z Unii Euro-
pejskiej.

Mam rozumieć, że Bytom czekają nieba-
wem remonty kamienic.

Nie tylko. Unia Europejska w  tej najbliż-
szej perspektywie finansowej duży nacisk 
kładzie na rewitalizację społeczną – walkę 
z  ubóstwem i  wykluczeniem społecznym.  
Rewitalizacja to nie tylko remonty czy budo-
wa nowych obiektów. To przede wszystkim 
działania, które poprawią jakość życia miesz-
kańców. Taki mamy plan na najbliższe lata. 

Prezydent Bytomia, Damian Bartyla
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Centrum Medyczne BetaMed istnieje na rynku od ponad 14 lat. Jak 
rozwijała się pani firma na przestrzeni tych lat?

Przez ten czas BetaMed stał się największą firmą w Polsce zajmu-
jącą się opieką długoterminową nad osobami przewlekle chorymi 
i  starszymi realizowaną w  warunkach domowych. Świadczymy na-
sze usługi w 11 województwach w ramach ponad 75 filii, obejmując 
opieką około 5 tysięcy pacjentów w zakresie pielęgniarskiej długoter-
minowej opieki i  wentylacji mechanicznej. Są to usługi realizowane 
w  ramach kontraktów z  Narodowym Funduszem Zdrowia. Obszar 
naszej działalności był oczywiście rozszerzany stopniowo, zaczyna-
liśmy w  województwie śląskim, a  dziś niesiemy pomoc naszym pa-
cjentom w kilkunastu województwach. W trosce o jakość usług został 
wprowadzony System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem 
Informacji. W grudniu 2012 roku przekształciliśmy firmę z jednooso-
bowej działalności gospodarczej w  spółkę akcyjną, aby jeszcze bar-
dziej wzmocnić naszą pozycję na rynku. Ponadto w lipcu 2014 roku 
uruchomiliśmy naszą pierwszą stacjonarną Clinikę BetaMed Medical 
Active Care w Chorzowie, dzięki której możemy zaoferować naszym 
pacjentom jeszcze szerszy wachlarz usług. 

Jakie usługi proponuje swoim pacjentom BetaMed SA w  ramach 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Poza opieką długoterminową domową oraz wsparciem dla pacjen-
tów wentylowanych mechanicznie, w  ramach umów z  Narodowym 
Funduszem Zdrowia BetaMed SA proponuje swoim pacjentom dwie 
formy opieki w Clinice BetaMed MAC w Chorzowie. Pierwszą z nich jest 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, czyli świadczenia z zakresu lecznictwa, 
rehabilitacji, pielęgnacji i psychoterapii oraz całodobowa opieka. Dru-
gą stanowi poradnia rehabilitacyjna oraz fizjoterapia ambulatoryjna, 
w ramach której oferujemy szeroki zakres zabiegów w zakresie fizyko-
terapii, kinezyterapii, krioterapii i hydroterapii.

Co oferuje Clinica BetaMed w ramach usług komercyjnych?
W  ramach usług komercyjnych Clinica BetaMed Medical Active 

Care w Chorzowie proponuje swoim pacjentom oddział rehabilitacji 
ogólnoustrojowej i  wentylacji mechanicznej, poradnię rehabilitacji 
ambulatoryjnej oraz prywatne pobyty całodobowe i dzienne. Pobyty 
opiekuńczo-lecznicze stanowią specjalistyczne programy zdrowotne 
oferowane w  różnych wariantach, zgodnie ze stanem zdrowia i  po-
trzebami pacjentów. Poradnia rehabilitacji oferuje diagnostykę na 
innowacyjnych urządzeniach oraz szeroki zakres zabiegów rehabilita-
cyjnych. Pobyty dzienne w  Clinice BetaMed MAC skierowane są dla 
osób starszych i niepełnosprawnych, potrzebujących zarówno doraź-
nej opieki, jak i  pragnących aktywnie spędzać czas w  towarzystwie 
ludzi będących na podobnym etapie życia. 

Jakie innowacje i  udogodnienia stosowane są w  Clinice BetaMed 
Medical Active Care?

Clinica BetaMed Medical Active Care dba o swoich pacjentów, za-
pewniając im najwyższy komfort i przyjazną atmosferę. Nowoczesne 

przestrzenie Medical Active Care zostały zaadaptowane pod specja-
listycznie wyposażone gabinety, sale rehabilitacyjne oraz przytulnie 
i bezpiecznie urządzone pokoje dla podopiecznych. Pobyty opiekuń-
czo-lecznicze w Clinice BetaMed MAC to profesjonalne programy two-
rzone indywidualnie dla każdego pacjenta, na bazie kompleksowych 
świadczeń medycznych. Rehabilitację wykonujemy na innowacyj-
nych urządzeniach odznaczających się najwyższą skutecznością pro-
wadzonej terapii, m.in. są to nowoczesne platformy stabilometryczne 
czy innowacyjne systemy podwieszeń. Pozwalają one na obiektywną 
ocenę stanu zdrowia oraz na obserwację postępów rehabilitacji, co 
znacznie motywuje pacjentów. Ponadto oddziały stacjonarnej opieki 
są wyposażone w urządzenia takie jak podnośniki, wózkowanny, spe-
cjalistyczne łóżka rehabilitacyjne, co bardzo ułatwia pracę personelo-
wi, ale także jest pomocne dla naszych pacjentów. 

Jakie są plany dalszego rozwoju BetaMed SA?
W najbliższym czasie BetaMed SA planuje otwarcie kolejnych części 

B i  C w  Clinice BetaMed Medical Active Care w  Chorzowie. Zostaną 
tam uruchomione nowe oddziały. W  planach dalszego rozwoju Cli-
niki BetaMed Medical Active Care jest również uruchomienie specja-
listycznych gabinetów lekarskich, gabinetów Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, Medycyny Pracy oraz Poradni Dziecięcej. 

Komfort i przyjazna atmosfera

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

Z Beatą Drzazgą, prezes BetaMed SA, o rozwoju 
jej firmy i oferowanych usługach rozmawia Marcin 
Prynda.
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Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już po raz kolejny jest organiza-
torem Konkursu Śląska Nagroda Jakości. XVII edycja tego wydarzenia odbę-
dzie się 7 maja 2015 roku. 
Śląską Nagrodę Jakości przyznaje Kapituła Konkursu. W jej skład wchodzą przedstawi-
ciele instytucji i osób – pomysłodawców i współtwórców konkursu, jednostek certyfiku-
jących, partnerskich izb gospodarczych, stowarzyszeń oraz organizacji około bizneso-
wych, a także mediów. Zebranie Kapituły XVII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości 
odbędzie się 14 kwietnia.

Śląska
Nagroda
Jakości

Zdobycie tytułu laureata otwiera możliwość ubiegania się
o Polską Nagrodę Jakości, 

a następnie o Europejską Nagrodę Jakości

Śląska Nagroda Jakości ustanowiona w 1997 roku ma na 
celu promocję nowoczesnych filozofii zarządzania – TQM 
oraz wyłonienie spośród grona przedsiębiorstw i  orga-
nizacji tych, które z największym powodzeniem system 
ten wprowadziły w celu polepszenia jakości swoich wy-
robów i  usług. Konkurs stwarza również możliwość do 
wymiany doświadczeń, a także do wspierania inicjatyw 
służących propagowaniu kultury jakości.  
Biorąc udział w  Konkursie przedsiębiorcy mają okazję 
do obiektywnej i rzetelnej oceny wdrożonych rozwiązań 
organizacyjno-systemowych własnej firmy. Model oceny 
organizacji polega na identyfikacji mocnych i  słabych 
stron, które pozwalają określić dalsze kierunki rozwoju 
przedsiębiorstwa i podjąć działania doskonalące, popra-
wiające wyniki biznesowe jednostki. Udział w Konkursie 
to również możliwość  bezstronnej, zewnętrznej oceny 
pozycji organizacji na tle konkurencji, a także możliwość 
poszerzenia wiedzy poprzez  organizowane spotkania 
z zakresu szeroko rozumianej jakości.

Każda firma lub organizacja może wziąć udział w trzech 
kategoriach Konkursu i  zdobyć nagrodę zespołową, 
nagrodę dla menadżera i  pełnomocnika systemu za-
rządzania. 
Nagrody Zespołowe przyznawane są przedsiębiorstwom 
oraz organizacjom sektora usług publicznych i edukacyj-
nych, które poprzez wdrożenie systemów zarządzania 
jakością doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów 
oraz własnych pracowników, osiągając w  ten sposób 
znaczącą poprawę jakości pracy, procesów, systemów, 
usług oraz sukces rynkowy.  
Nagroda „Znakomity Przywódca” przyznawana jest Me-
nadżerom-Liderom, którzy znakomicie zarządzają swoi-
mi firmami.
Nagroda „Znakomity Pełnomocnik Systemu Zarządza-
nia” przyznawana jest Pełnomocnikom organizacji, któ-
rzy znakomicie sterują systemami zarządzania w swoich 
organizacjach.

O nagrodzie

www.snj.pl

Zdobywamy kosmos twardo stąpając po ziemi

GAPR jest instytucją, która w  cią-
gu ostatnich lat wniosła znaczący 
wkład w  rozwój naszego woje-
wództwa. To instytucja doceniana, 
otrzymująca liczne wyróżnienia, jak 
napisano w uzasadnieniu konkursu 
,,Marka – Śląskie”– GAPR to insty-
tucja, która ma wpływ na rozwój 
województwa i  wykonuje ogromną 
pracę na rzecz śląskiej społeczności. 
Jak się osiąga taki sukces?

Sukcesy GAPR sp. z o.o. to synergia 
wielu czynników: wsparcie Miasta 
Gliwice, ludzie, infrastruktura, którą 
dysponujemy i  pomysły na ciekawe 
innowacyjne projekty, nie bez przy-
czyny nasze motto brzmi wspieramy 
przedsiębiorczość, innowacje i  roz-
wój, bo liczą się pomysły…  My reali-
zujemy to w praktyce.

GAPR sp. z  o.o. to: NOWOCZESNA 
INFRASTRUKTURA: Centrum Edukacji 
i Biznesu „Nowe Gliwice” 

Ośrodek Biznesu GAPR sp. z  o.o., 
Inkubator Przedsiębiorczości, Parki 
przemysłowe zlokalizowane 

w  Żorach i   Bytomiu. GAPR jest 
również większościowym udziałow-
cem w  Śląskim Centrum Naukowo-
-Technologiczne Przemysłu Lotnicze-
go sp. z  o.o., Górnośląskiej Agencji 
Promocji Przedsiębiorczości S.A. z In-
kubatorem Technologicznym w Ryb-
niku  oraz Agencji Rozwoju Lokalne-
go S.A. w  Jaworznie - są to miejsca, 
gdzie na korzystnych warunkach 
można prowadzić biznes korzystając 

przy tym z usług towarzyszących. Na-
szym atutem są niewątpliwie posia-
dane tereny inwestycyjne – STREFA 
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ. Spół-
ka posiada nowoczesne obiekty oraz 
tereny inwestycyjne pod zabudowę 
w Gliwicach i Żorach, a nawet atrak-
cyjną nieruchomość inwestycyjną 
w centrum Katowic.

W  ramach kompleksu Centrum 
Edukacji i  Biznesu „Nowe Gliwice” 
dostępne są powierzchnie biurowe 
oraz kilkanaście hektarów terenów 
inwestycyjnych objętych preferen-
cjami podatkowymi dla działalności 
gospodarczych w  branży nowoczes-
nych technologii. Nowe Gliwice sta-
ły się już taką gliwicką ,,mini doliną 
krzemową”, ponieważ większość 
zlokalizowanych tutaj firm to firmy 
informatyczne. Mamy tu również 
przedsiębiorstwa zaawansowanych 
technologii z  takich branż jak elek-
trotechnika, energetyka, telekomuni-
kacja aż po lotnictwo. Nowe Gliwice 
nie są specjalną strefą ekonomiczną 
w  rozumieniu polskiego prawa, jed-
nak stanowią taką, jakby samorzą-
dową specjalną strefę ekonomicz-
ną – ponieważ Rada Miasta Gliwice 
w 2007 roku ustanowiła na ich obsza-
rze 20-letnie zwolnienie z  podatku 
od nieruchomości. INNOWACYJNOŚĆ 
I  TRANSFER TECHNOLOGII GAPR sp. 
z  o.o. jest prężnie działającą insty-
tucją otoczenia biznesu. Stanowi 
platformę dialogu i  współpracy po-

między śląskimi przedsiębiorcami 
a organami władzy państwowej i sa-
morządowej, to idealne miejsce dla 
osób poszukujących innowacyjnych 
rozwiązań. Współpraca z  naukow-
cami sprawia, że jest to doskonały 
partner w  procesie komercjalizacji 
wyników badań naukowych i  tech-
nologicznych w gospodarce.

Do kogo kierowana jest oferta Spół-
ki?

GAPR to tak naprawdę REALNE 
WSPRACIE DLA BIZNESU, NAUKI I SA-
MORZĄDU - realizacja kilkudziesięciu 
projektów unijnych, w  tym również 
dużych projektów z zakresu rewitali-
zacji sprawiają, że GAPR sp. z  o.o. to 
miejsce świadczące szeroki zakres 
usług dla biznesu, nauki, samorządu. 
Fundusz Pożyczkowy prowadzony 
przez GAPR sp. z  o.o. stanowi atrak-
cyjną alternatywę zewnętrznego fi-
nansowania mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw podejmujących lub 
prowadzących działalność gospodar-
czą.

Widzę, że GAPR twardo stąpa po zie-
mi, a co z tym KOSMOSEM?

Spółka jest głównym udziałowcem 
Śląskiego Centrum Naukowo-Tech-
nologicznego Przemysłu Lotnicze-
go sp. z  o.o. w  Czechowicach-Dzie-
dzicach – najnowocześniejszego 
w  Europie ośrodka, zajmującego się  
badaniem i wytwarzaniem kompozy-

towych elementów konstrukcyjnych 
z  użyciem metody autoklawowej 
oraz technologii kompozytów cien-
kowarstwowych (Thin Play Techno-
logy). W tym miejscu nauka rozumie 
biznes. Poza tym jest to jedyny ośro-
dek w Polsce, który podpisał umowę 
z  Europejską Agencją Kosmiczną 
więc można powiedzieć, że również 
,,zdobywamy kosmos”

Dziękuję za rozmowę i  życzę dal-
szych sukcesów. 

– rozmowa z Bogdanem Traczykiem – Prezesem Zarządu Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

44-100 Gliwice,
ul. Wincentego Pola 16

www.gapr.pl
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NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa 

Dla nas liczy się każdy inwestor
Krzszysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy w rozmowie z El-
żbietą Łuczkiewicz opowiada o gospodarce regionu.

Jakie inwestycje ważne dla mieszkańców 
miasta i gospodarki regionu, zostały w Czę-
stochowie zrealizowane w ostatnich latach, 
a jakie są planowane w najbliższym czasie?

Mimo niesprzyjającej koniunktury go-
spodarczej udało się w  mieście zrealizować 
sporo ważnych inwestycji, te największe – 
z  dofinansowaniem unijnym. Zmodernizo-
waliśmy lub wybudowaliśmy w  sumie ok. 
80 kilometrów ulic, powstały nowe węzły 
drogowe, wiadukty, mosty. Znacząco popra-
wiliśmy stan dróg tranzytowych i połączenia 
międzydzielnicowe. Dzięki nowej linii tram-
wajowej o  ponad 45% zwiększyła się dłu-
gość torów tramwajowych w mieście. Mamy 
nowe tramwaje typu Twist, dokupiliśmy też 
10 nowych autobusów – Solarisów, a w tym 
roku MPK realizuje zamówienie na 40 ekolo-
gicznych, hybrydowych gazowo-elektrycz-
nych autobusów, na które zdobyliśmy środki 
z  programu „zielonych” inwestycji Gazela. 
Dzięki rozbudowie i modernizacji Filharmo-
nia Częstochowska ma obecnie frekwencję 
kilkukrotnie wyższą niż kilka lat temu. Inwe-
stycją miejską z  dofinansowaniem unijnym 
i  ministerialnym była także wielofunkcyj-
na Hala Częstochowa na ponad 7 tysięcy 
miejsc. Modernizacja centralnej oczyszczal-
ni i przepompowni ścieków czy nowy zakład 
kompostowy to przykłady inwestycji miej-
skich spółek. W  najbliższych latach projek-
tujemy inwestycje w obszarach, które mogą 
być dofinansowane ze środków unijnych: 
transport niskoemisyjny (zakup autobusów, 
tramwajów, przebudowa linii tramwajowej 
i  budowa centrów przesiadkowych), roz-
budowa sieci drogowej (z  uwzględnieniem 
podłączeń do projektowanych węzłów 
autostrady), ścieżek rowerowych, sieci cie-
płowniczej, termomodernizacja budynków 
wielorodzinnych i  użyteczności publicznej 
czy rewitalizacja (m.in. częstochowskiego 
Starego Rynku). Liczymy również na środki 
europejskie, które pozwolą usprawnić sy-
stem przeciwpowodziowy w  mieście i  sub-
regionie. Z  budżetu miasta chcemy m.in. 
kontynuować program budowy i  moder-
nizacji dróg. Tu potrzeby – zwłaszcza na 
gminnych drogach lokalnych – są ciągle naj-
większe. Chcemy nadal poprawiać stan bazy 
rekreacyjno-sportowej i edukacyjnej, dlate-
go powstają m.in. kolejne boiska wielofunk-
cyjne i nowe place rekreacji ruchowej. Przy-
mierzamy się do koncepcji aquaparku przy 
miejskiej pływalni, planujemy modernizację 
naszego Teatru… Jeżeli chodzi o inwestycje 
w dzielnicach, coraz więcej zadań zgłaszają 
sami mieszkańcy w ramach budżetu obywa-
telskiego. 

Jakich inwestorów poszukuje miasto i jakie 
warunki współpracy może im zaoferować?

Dla nas liczy się każdy inwestor, zarówno 
ten, który zamierza się u  nas dopiero ulo-
kować, jak i ten, który już u nas działa i chce 
rozwinąć swój biznes. Stąd – z  jednej stro-

ny - otwarcie na inwestorów zewnętrznych, 
z  drugiej – realizacja programu wspierania 
przedsiębiorczości, stworzonego wspólnie 
z  przedstawicielami częstochowskich firm. 
Wykorzystujemy nasze atuty związane z po-
łożeniem, coraz lepszą infrastrukturą, otocze-
niem gospodarczym oraz jakością usług pub-
licznych, a  także konsekwentnie budujemy 
dobry klimat dla biznesu. Mamy uzbrojone 
tereny inwestycyjne „Skorki” i „Kusięcka”, któ-
re zostały w  2014 roku – także dzięki stara-
niom samorządu - objęte granicami Katowi-
ckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z kolei 
przez tereny poprzemysłowe włączone do 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 
Mielec, będziemy teraz budować drogę. 
Częstochowa oferuje ulgi w podatku od nie-
ruchomości dla przedsiębiorców: inwestują-
cych i zatrudniających nowych pracowników, 
także na terenie stref ekonomicznych. Jako 
rozwinięty ośrodek akademicki i edukacyjny 
mamy przygotowane kadry, przy czym śred-
nie koszty pracy są u nas niewątpliwie niższe 
niż np. w  aglomeracji śląskiej. Konkurencyj-
ne są w  Częstochowie również inne koszty 
prowadzenia działalności biznesowej (m.in. 
w  zakresie cen gruntów, wynajmu hal, po-
wierzchni biurowych, mieszkań). Oferujemy 
wsparcie organizacyjne przy realizacji inwe-
stycji, a  także przejrzystą procedurę zakupu 
gruntów, dedykowaną konkretnej inwestycji. 
Te i inne atuty dają inwestorom perspektywę 
na korzystne lokowanie u nas swoich przed-
sięwzięć.    

Jakim miastem pod względem gospodar-
czym i  inwestycyjnym jest Częstochowa, co 
jest dla niej ważne by mogła się rozwijać? 
Jakie decyzje trzeba w tej sprawie podjąć? 

Częstochowa to miasto ludzi przedsię-
biorczych o czym świadczy chociażby liczba 
spółek i firm zarejestrowanych i działających 
w  mieście. Z  ostatnich raportów, dotyczą-
cych np. mikro i  małych firm wynika też, że 
częstochowscy przedsiębiorcy przodują też 
w „pionierskich” innowacjach. Samo miasto 
- z terenami dwóch specjalnych stref ekono-
micznych, robi wszystko, aby 70 ha gruntów, 
które weszły do tych stref, zostało efektywnie 
zagospodarowanych. Strefy to szansa na roz-
wój firm, impuls rozwojowy dla miasta i nowe 
miejsca pracy dla częstochowian oraz miesz-
kańców subregionu. 

Czego nam potrzeba? Na pewno korzystne 
byłaby decyzja o przyłączeniu kolejnych dzia-
łek do stref, liczymy też na korzystne decyzje 
stymulujące przedsiębiorczość i rynek pracy, 
wierzymy w dofinansowanie unijne naszych 
strategicznych inwestycji drogowych zwią-
zanych z przebudową dróg krajowych w ob-
rębie miasta, mamy nadzieję na pozytywną 
decyzję w sprawie powołania – w niedługim 
czasie - Uniwersytetu Częstochowskiego. 
Oczywiście podstawą koniunktury gospo-
darczej w  mieście jest stabilna sytuacja ma-
kroekonomiczna, bo władze miasta, nawet 

najbardziej probiznesowo nastawione, nie 
zniwelują skutków kryzysu gospodarczego 
w skali globalnej czy krajowej. 

Częstochowa jest miastem pielgrzymko-
wym. Czy obecność bardzo ważnego dla 
katolików sanktuarium jest dla miasta im-
pulsem rozwoju, czy wręcz przeciwnie?

Marka „duchowej stolicy Polski” to z  jednej 
strony na pewno atut, bo miasto jest w świecie 
rozpoznawalne, z drugiej – pewne obciążenie, 
bo Częstochowa jest często kojarzona głównie 
z Jasną Górą. Dlatego staramy się uzupełniać 
ten wizerunek o  skojarzenia z  miastem jako 
dobrym miejscem do inwestowania czy nauki. 
Klasztor na pewno generuje ruch pielgrzym-
kowo-turystyczny, co jednak ekonomicznie 
nie przekłada się bezpośrednio na zamożność 
miasta i jego mieszkańców. Pewna grupa ludzi 
znajduje jednak – także dzięki pielgrzymom - 
zatrudnienie w handlu czy usługach, i  to jest 
na pewno pozytyw… Podobnie jak obecność 
w mieście turystów, dla których Jasna Góra jest 
głównym powodem, aby tu zajrzeć i przyjrzeć 
się bliżej naszemu miastu lub stąd „skoczyć” na 
Jurę… 

Po raz drugi mieszkańcy Częstochowy wy-
brali Pana na gospodarza miasta. Jakie 
zadania postawił Pan sobie na obecną ka-
dencję?

Nowe inwestycje i nowe miejsca pracy dla 
częstochowian w  strefach ekonomicznych 
i  nie tylko, rozwój gospodarczy w  różnych 
sektorach, z  ambicją rozwoju Częstochowy 
jako ośrodka np. branży automotive czy cen-
trum usług biznesowych. Chcę zdobyć środki 
na realizację projektów unijnych w obecnym 
okresie programowania. Zamierzam konty-
nuować programy opieki nad mieszkańcami, 
rozwijać ekonomię społeczną, poprawiać 
komfort życia w mieście poprzez nowe inwe-
stycje im służące i  przez nich postulowane, 
wspierać rozwój Częstochowy jako ośrodka 
akademickiego, poszerzać udział organizacji 
pozarządowych w  realizacji usług publicz-
nych. Dla dobra miasta deklaruję współpracę 
ze wszystkimi, bez względu na opcje i poglą-
dy polityczne. 

Krzysztof Matyjaszczyk,  fot. A. Markowski



kwiecień 2015Kapitał Śląski Kapitał Śląskikwiecień 201518 19

Doradztwo sukcesyjne
w polskich firmach rodzinnych
Andrzej Bocheński, doradca w firmie PM Doradztwo Gospodarcze sp.z o.o. 
w Krakowie

W  ostatnich latach obserwujemy znaczne 
przyspieszenie tempa życia, w tym też skró-
cenie cyklu życia przedsiębiorstw. Dążenie za 
wszelką cenę do maksymalizacji efektów bi-
znesowych „tu i teraz”, często kosztem dewa-
luacji wartości i odrzucenia dobrych praktyk 
powoduje, że organizmy biznesowe starzeją 
się przedwcześnie i  upadają. Nieco odmien-
nym podejściem charakteryzują się przedsię-
biorstwa, dla których podstawą działania jest 
strategia długotrwałego wzrostu wartości 
firmy i trwania przez kolejne pokolenia. Są to 
firmy rodzinne. Firma rodzinna w naturalny 
sposób dysponuje walorami, których inne 
podmioty nie są w stanie zdobyć. Należą do 
nich m.in.: ponadprzeciętne zaangażowanie 
właścicieli i ich rodzin, nazwisko jako gwarant 
długotrwałych relacji z klientami opartych na 
zaufaniu, organiczny rozwój z balansem po-
między rozwagą a odwagą w podejmowaniu 
biznesowych przedsięwzięć, ostrożność przy 
korzystaniu z  finansowania dłużnego oraz 
skłonność do oszczędzania na czas kryzysu.

Rodzinność biznesu może być trakto-
wana jako element przewagi konkuren-
cyjnej, ale może być również czynnikiem 
destrukcyjnym. Często bowiem właściciel 
firmy rodzinnej zarządza nią jednoosobowo, 
tak bardzo się utożsamia i angażuje w fami-
lijny biznes, że uzależnia jego działanie od 
własnej osoby i ciągłej obecności w każdym 
procesie. Zarządzanie patriarchalne bez de-
legowania odpowiedzialności i  uprawnień 
decyzyjnych często powoduje bezwład or-
ganizacyjny, przyczyniając się do powstania 
w załodze syndromu wyuczonej bezradności. 
Autorytarny styl zarządzania, rodzinny nepo-
tyzm w zatrudnianiu i wynagradzaniu, rezer-
wacja stanowisk zarządczych dla członków 
rodziny to częste obawy specjalistów, którzy 
omijają w  wyborach ścieżki zawodowej bi-
znesy rodzinne. Dużym zagrożeniem są także 
niekorzystne relacje pomiędzy zaangażowa-
nymi w  biznes członkami rodziny. Zarówno 
konflikty rodzinne przenikające do firmy, jak 
i konflikty zawodowe rzutujące na relacje po-
między członkami rodziny, rywalizacja o sta-
nowiska i  wpływy, rozbieżne wizje strategii 
działania – to czynniki, które w  sposób de-
strukcyjny mogą odbić się na kondycji firmy, 
być przyczyną napięć rujnujących dorobek. 

Wszystkie te problemy uwydatniają się ze 
zwiększoną siłą w  sytuacji, kiedy nadchodzi 
pora na zmianę pokoleniową, czyli na suk-

cesję. Proces transferu władzy i  własności 
dokonuje się w  jednym pokoleniu najczęś-
ciej tylko jeden raz. Dlatego przygotowanie 
do niego nestora i  sukcesora, a  także całej 
rodziny oraz firmy wymaga podjęcia takich 
działań, by zminimalizować ryzyko niepowo-
dzenia. Przekazanie władzy w nieefektyw-
nie funkcjonującym organizmie gospo-
darczym może być przyczyną zachwiania 
jego ekonomicznej kondycji, a  w  konse-
kwencji upadku. Krótka historia funkcjono-
wania przedsiębiorstw rodzinnych w  Polsce 
nie po¬zwoliła jeszcze na ukształtowanie się 
dobrych praktyk i  wzorców suk¬cesji, które 
mogłyby stanowić punkt odniesienia dla firm 
mierzących się z tym wyzwaniem. Jednocześ-
nie daje się obserwować niechętny stosu-
nek rodzin właścicielskich do korzystania 
z wiedzy i doświadczenia doradców i eks-
pertów spoza rodziny. Zewnętrzne doradz-
two wobec przenikania się sfery biznesowej 
i  rodzinnej kojarzy się z  naruszeniem granic 
prywatności.

Tymczasem do korzyści, jakie mogą być 
efektem procesu doradztwa sukcesyjnego, 
zaliczyć można:

o  Zewnętrzne, porządkujące spojrzenie na 
firmę, jej kondycję i  poziom profesjona-
lizacji

o  Zaplanowanie i uporządkowanie działań 
sukcesyjnych, minimalizacja ryzyk sukce-
syjnych

o  Wsparcie w procesach decyzyjnych zwią-
zanych z  sukcesją, poprzez dostarczanie 
praktycznej wiedzy i  umożliwienie wy-
miany doświadczeń

o  Wsparcie realizacji i  bieżący monitoring 
zaplanowanych działań

Krakowska Szkoła Doradztwa Sukcesyj-
nego reprezentowana przez firmę PM Do-
radztwo Gospodarcze proponuje firmom 
rodzinnym współpracę w  zakresie diagnozy 
gotowości sukcesyjnej oraz w  opracowaniu 
planu procesu sukcesyjnego w pięciu obsza-
rach. 

Sformułowanie strategii – niezależnie od 
poziomu dojrzałości biznesowej – powinno 
stać się jednym z zadań realizowanych w pro-
cesie sukcesji. Sposób wypracowania stra-
tegii może być różny w  zależności od etapu 
rozwoju firmy i branży. W każdej jednak sytu-
acji sformułowanie strategii i  planu rozwoju 
powinno ułatwić proces  sukcesji, opierając 

rozważania  o  przyszłości firmy na wspólnej 
wizji nestora i  sukcesora. Jednocześnie sam 
proces sukcesji powinien stać się częścią pla-
nu strategicznego. 

Profesjonalnie zorganizowana firma ro-
dzinna jest znacznie mniej wrażliwa na zagro-
żenia, jakie niesie ze sobą zmiana pokolenio-
wa.  Adekwatna do strategii struktura i kultura 
organizacyjna, delegacja uprawnień i  odpo-
wiedzialności, sprawny system informacyjny – 
to elementy ładu organizacyjnego, jakie warto 
doskonalić podczas przygotowań do sukcesji. 

Sukcesja w firmie rodzinnej to proces, który 
dotyka spraw personalnych. Wybór kandy-
data na sukcesora, rola nestora po sukcesji, 
potrzeba pozyskania lub utrzymania pracow-
ników posiadających odpowiednie kwalifika-
cje – to obszary wymagające przemyślanych 
i planowych działań. 

Sukcesję warto zaplanować z uwzględnie-
niem aspektów finansowych. Analiza stanu 
majątkowego, wycena firmy rodzinnej, finan-
sowy plan sukcesji jako element planu finan-
sowego całej firmy pozwala na uchwycenie 
kondycji ekonomicznej firmy i daje podstawy 
projekcji finansowej na przyszłość. 

Plan sukcesji winien być zamknięty w ramy 
prawne poprzez przygotowanie dokumen-
tów, rodzących zamierzone skutki prawne. 
Dotyczą one m.in. kwestii ustrojowych i  for-
my prawnej oraz wewnętrznego porządku 
prawnego. Ważnym jest także przygotowanie 
planu awaryjnego, pozwalającego zabezpie-
czyć firmę rodzinną na wypadek trwałej nie-
zdolność nestora do działania.

Liczne obserwacje wskazują, że sposo-
by przekazania władzy sukcesorowi przez 
nestora są tak różne, jak różne są sytuacje 
osobiste, rodzinne i biznesowe właścicieli 
firm rodzinnych. 

Podręcznik na temat sukcesji w firmach 
rodzinnych oraz aplikacje: diagnostyczna 
NOE i planistyczna NEO oraz indywidualne 
doradztwo sukcesyjne, może być nieoce-
nionym wsparciem w tym procesie.

„Przewodnik po sukcesji w  firmach ro-
dzinnych” powstał w  ramach projektu 
dofinansowanego przez Unię Europejską, 
a przygotowały go: PM Doradztwo Gospo-
darcze sp. z  o.o. (lider projektu), Stowa-
rzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Re-
gionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
oraz OSI CompuTrain. 

Zapracowaliśmy na opinię solidnego 
i nowoczesnego przewoźnika
Z Markiem Pikułą, prezesem zarządu Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu 
o inwestycjach w nowoczesny tabor i społecznej 
odpowiedzialności biznesu rozmawia Małgorzata 
Pawlaczek.
Jaki dla spółki był rok 2014?

Oceniam mijający rok jako do-
bry, kolejny umacniający pozycję 
naszej spółki na lokalnym rynku 
przewoźników. Weszły w życie 
nowe umowy przewozowe z orga-
nizatorem komunikacji, będą one 
obowiązywały przez prawie osiem 
lat. Daje to spółce szansę na stabil-
ny rozwój, modernizację i poprawę 
sytuacji taborowej. 

W pana opinii spółka zrealizowa-
ła założone na rok 2014 cele?

Jak zawsze, główny cel to suk-
cesywna odnowa taboru. W 2014 
roku zakupiliśmy ze środków włas-
nych dwadzieścia sześć używanych 
autobusów, w tym dwadzieścia 
dwunastometrowych marki Mer-
cedes i sześć osiemnastometro-
wych marki MAN. Rozstrzygnięto 
też przetarg na dostawę czternastu 
nowych autobusów, sześciu dwu-
nastometrowych i ośmiu osiemna-
stometrowych, w ramach projektu 
realizowanego z udziałem Urzędu 
Marszałkowskiego. Autobusy wy-
posażone będą w wi-fi, monito-
ring, klimatyzację dla pasażerów 
i  kierowcy, system informacji pa-
sażerskiej, blokadę alkoholową, 
ładowarki do urządzeń mobilnych 
dla pasażerów. Zgodnie z postano-
wieniami przedmiotowej umowy, 
autobusy winny być dostarczone 
do spółki w terminie od 10 do 20 
marca 2015 roku. Zasilenie taboru 
w sumie czterdziestoma nowoczes-
nymi autobusami, a w tym czterna-
stoma fabrycznie nowymi, uznaję 
za zrealizowanie założonych głów-
nych celów, tj. modernizacji taboru 
środkami własnymi i z wykorzysta-
niem środków zewnętrznych.

Co uważa pan za największe 
osiągnięcie PKM Sosnowiec, z któ-
rego dumny jest zarówno pan, jak 
i pracownicy oraz mieszkańcy, dla 
których spółka świadczy usługi 
przewozowe?

Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś 
jednego decydującego osiągnięcia, 
jest ich więcej i w sumie składają 
się na obraz naszej spółki w oczach 
pracowników i pasażerów. Na pew-
no jednym z nich jest fakt, że jako 
jedni z  pierwszych przewoźników 
wycofaliśmy z eksploatacji prze-
starzałe Ikarusy. Kolejnym, ważnym 
dla pracowników osiągnięciem jest 

stała modernizacja miejsc pracy, 
nie tylko kierowców, którym nowo-
czesne autobusy zapewniają lep-
sze warunki, ale też pracownikom 
zaplecza technicznego poprzez 
ocieplenie hal naprawczych, wypo-
sażenie w nowoczesny sprzęt war-
sztatowy itp. Czternaście nowych 
autobusów, jakie zaczniemy nieba-
wem eksploatować pozwoli na wy-
cofanie z ruchu ostatnich, spora-
dycznie jeszcze wykorzystywanych 
pojazdów z wysoką podłogą. Suma 
tych i innych osiągnięć pozwala 
nam na utrzymanie naszego wize-
runku solidnego i nowoczesnego 
przewoźnika.

Jakie cele postawił Pan przed 
spółką na rok 2015?

Na dziś spółka posiada jeszcze 
siedem autobusów z tzw. „wysoką 
podłogą” marki Jelcz 120M, z czego 
tylko sześć jest jeszcze incydental-
nie eksploatowanych. Autobusy te 
oraz osiem najbardziej wyeksploa-
towanych autobusów osiemnasto-
metrowych spółka wycofa z użytku 
w pierwszym kwartale 2015 roku. 
To powinno sprawić, że najpóźniej 
z dniem 1 kwietnia br. na wszyst-
kich obsługiwanych przez nas li-
niach komunikacyjnych poruszać 
się będzie tabor niskopodłogowy.

Planowany jest montaż kolek-
torów słonecznych w celu ogra-
niczenia kosztów związanych  
z przygotowaniem ciepłej wody 
użytkowej na cele bytowe w Od-
dziale w Dąbrowie Górniczej. 
W sierpniu 2014 roku spółka zło-
żyła wniosek o dofinansowanie 
przedmiotowego zadania z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Obecnie trwa ocena 
wniosku. Przedmiotowe zadanie 
planujemy wykonać w terminie do 
15 września 2015 roku. 

Cel główny na kolejne lata to 
przygotowanie dokumentów i ak-
tywny udział w projekcie realizo-
wanym w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Wspólnie 
z przedstawicielami Gminy Sosno-
wiec w czerwcu i lipcu 2014 roku 
odbyliśmy w Urzędzie Marszałkow-
skim w Katowicach szereg konsul-
tacji w zakresie założeń i realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych (ZIT). W wyniku przeprowa-
dzonych konsultacji nasza spółka 

zgłosiła chęć i gotowość zakupu 
w ramach ww. projektu 63 autobu-
sów, w tym 54 pojazdy o napędzie 
hybrydowym (19 osiemnastome-
trowych i 35 dwunastometrowych) 
oraz 9 autobusów elektrycznych. 
Jak wynika z informacji otrzymanej 
z Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju, projekt ten, jak i szereg innych 
zgłaszanych w ramach ZIT, został 
wstępnie pozytywnie oceniony, 
jednakże ostateczna ocena nastąpi 
dopiero po uszczegółowieniu prio-
rytetów, kryteriów wyboru i innych 
dokumentów programowych.

Co będzie w tym przedsięwzięciu 
dla spółki najpoważniejszym wy-
zwaniem?

Realizacja w ramach ZIT pro-
jektu zakupu nowych autobusów 
hybrydowych i elektrycznych to 
najambitniejsze zadanie na kolejne 
lata. Poza koniecznością zabezpie-
czenia środków własnych, które 
spółka będzie musiała zaangażo-
wać w projekt, będzie to też wy-
zwanie ze względu na nowe tech-
nologie i standardy obsługi jakich 
wymagać będą autobusy o  napę-
dzie elektrycznym. Jednak nasze 
doświadczenia z wdrażaniem do 
eksploatacji pojazdów hybrydo-
wych pozwalają na optymizm 
i przeświadczenie, że nasza załoga 
poradzi sobie z tymi nowymi stan-
dardami doskonale.

Wspomniał pan o tym, że suma 
działań podejmowanych przez 
spółkę składa się na jej wizeru-
nek solidnego i nowoczesnego 
przewoźnika. Ale spółka działa 
również w otoczeniu społecznym. 
Proszę powiedzieć, jakie znacze-
nie ma dla mieszkańców PKM 
Sosnowiec, nie tylko jako prze-

woźnik, ale również pracodawca 
i  sponsor, wspierający organiza-
torów lokalnych wydarzeń?

To pytanie należałoby zadać ra-
czej mieszkańcom. Ja mogę tylko 
powiedzieć że staramy się być dla 
społeczności lokalnej czymś więcej 
niż tylko przewoźnikiem. Jako pra-
codawca mamy dobrą opinię, nie 
narzekamy na brak chętnych do 
pracy. Wspomagamy lokalny sport, 
a także liczne fundacje i instytu-
cje zajmujące się bezpośrednio 
pomocą osobom potrzebującym. 
W ubiegłym roku już po raz drugi 
zorganizowaliśmy Dzień Otwarty, 
a zainteresowanie nim przerosło 
nasze oczekiwania. Szacunkowo 
odwiedziło nas około trzy tysiące 
osób. Impreza cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem odwiedzają-
cych, pozwoliła na przybliżenie 
naszej pracy naszym klientom, 
czyli pasażerom. Z przyjemnością 
obserwowaliśmy zainteresowanie 
pasażerów naszą pracą, taborem, 
bazą. Zaprezentowaliśmy miesz-
kańcom, co dzieje się z autobusem 
po dotarciu do zajezdni, pokaza-
liśmy proces przygotowania po-
jazdu do wyjazdu na trasę. Mam 
wrażenie, że sporą atrakcją był 
przejazd wewnątrz autobusu przez 
myjnię. Warto przypomnieć też 
o  Izbie Tradycji Komunikacji, któ-
ra funkcjonuje już od ponad roku 
w  naszym oddziale w Będzinie. 
Nasze działania są dostrzegane na 
zewnątrz, we wrześniu 2014 roku 
spółka otrzymała prestiżową na-
grodę „Marka – Śląskie” w kategorii 
społeczna odpowiedzialność bi-
znesu. Podkreślić należy, że w gro-
nie nominowanych były renomo-
wane i duże firmy, co dodatkowo 
podnosi rangę otrzymanego przez 
nas wyróżnienia.  
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Nieruchomości inwestycyjne – woj. opolskie Nieruchomości inwestycyjne – woj. śląskie 

Kontakt: Agencja Nieruchomości Rolnych,
Oddział Terenowy Opole, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole

Grzegorz Witek, tel. (+48) 77 40 00 935, grwitek@anr.gov.pl

Kontakt: Agencja Nieruchomości Rolnych,
Oddział Terenowy Opole, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole

 Grzegorz Witek, tel. (+48) 77 40 00 935, grwitek@anr.gov.pl

Radzikowice, Goświnowice, gmina Nysa Stare Łabędy, gmina Gliwice

Karczów, gmina Dąbrowa Jastrzębie Górne, Jastrzębie-Zdrój

Dąbrówka Górna, gmina Krapkowice Szałsza, gmina Zbrosławice

Olesno Knurów

Nr działek: Goświnowice 355/11, 355/12, 355/13, 355/14, 355/4, 
355/15, 355/16;
Radzikowice 464/24, 464/25, 464/26, 464/27, 464/28, 464/29, 464/4, 
464/5, 464/7, 464/8, 464/9, 464/10, 464/30, 464/31, 464/18, 464/19
Powierzchnia: 146,9446 ha
Przeznaczenie: Przemysł, Usługi, Produkcja

Nieruchomość oddalona ok. 5 km od granic miasta Nysa. Teren posia-
da dostęp do drogi powiatowej oraz linii kolejowej. W pobliżu planowana 
obwodnica Miasta Nysa. Odległość od granicy Republiki Czeskiej około 
20 km. Nieruchomość położona jest w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

Nr działek: 1/4
Powierzchnia: 6,1933 ha
Przeznaczenie: Komercyjno-Produkcyjne

Działka położona w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Dostępność komunikacyjna bardzo dobra, w pobliżu Autostrady A1 oraz 
A4, a także droga krajowa nr 88. Istnieje możliwość podłączenia pełnej in-
frastruktury: wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna, energetyczna, 
ciepłownicza oraz zaopatrzenia w gaz.

Nr działek: 602/1, 617/1, 619/4, 624, 625/1, 627, 631/1, 603, 630
Powierzchnia: 108,6345 ha
Przeznaczenie: Tereny inwestycyjne

Nieruchomość położona w Karczowie, gminie Dąbrowa, strefie podmiej-
skiej miasta wojewódzkiego Opola. Teren położony przy skrzyżowaniu 
dróg krajowych nr 94 i 46, oddalony o około 9 km od węzła „Prądy” 
autostrady A4. Teren planowany do objęcia granicami Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Nr działek: 584/8, 749/8
Powierzchnia: 23,0867 ha
Przeznaczenie: Produkcyjno-Usługowe

Nieruchomość o pow. 23 ha położona w północno-wschodniej części 
Jastrzębia Zdrój. Teren posiada dostęp do drogi wojewódzkiej, oddalony 
o 500m od linii kolejowej. Odległość od granicy Republiki Czeskiej w cią-
gu drogi wojewódzkiej około 16 km.

Nr działek: 264/7, 264/9, 264/10, 265/5, 265/7, 266/24, 266/26, 
266/27, 266/28, 266/29
Powierzchnia: 35,4917 ha
Przeznaczenie: Przemysł

Nieruchomość położona jest w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – KSSE, Podstrefa Gliwice. Nieruchomość położona bez-
pośrednio przy drodze krajowej DK 45, w pobliżu węzła autostrady A4. 
W pobliżu stacja benzynowa. Istnienie możliwość podłączenia wszelkiej 
infrastruktury technicznej.

Nr działek: 210/13, 210/16, 1/68
Powierzchnia: 15,4349 ha
Przeznaczenie: Usługi-Produkcja

Nieruchomość o pow. 15,4349 ha, położona w Szałszy, gminie Zbrosławi-
ce, strefie podmiejskiej Gliwic. Teren położony bezpośrednio przy drodze 
krajowej nr 78, w odległości 1 km węzeł autostrady A1 „Czekanów”.

Nr działek: 81/2, 96/2
Powierzchnia: 21,4143 ha
Przeznaczenie: Usługi-Produkcja

Nieruchomość położona na północ od Olesna, oddalona od centrum mia-
sta powiatowego o 3 km. Teren posiada dostęp do nowo wybudowanej 
drogi gminnej, oddalony o 1 km od drogi wojewódzkiej. Strefa wzmożone-
go zainwestowania; sąsiedztwo powstających obiektów przemysłowych.

Nr działek: 98/20, 98/24, 98/25, 98/26, 98/27
Powierzchnia: 16,7900 ha
Przeznaczenie: Usługowo-Produkcyjne

Nieruchomość o pow. 16,79 ha położona w północno-zachodniej części 
Knurowa. Teren posiada dostęp do drogi krajowej, w odległości 5 km wę-
zeł autostrady A4 „Gliwice Południe” oraz A1 „Knurów”. Całość obszaru 
włączona w granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Jerzy Buzek
Poseł Parlamentu Europejskiego

Choć małe i średnie przedsiębiorstwa 
nieźle poradziły sobie z kryzysem,  

teraz muszą zmierzyć się  
z okresem gospodarczej stagnacji.
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Bronisław Komorowski
Prezydent RP

Traktuję Diamentowy Laur Umiejętności  
i Kompetencji nie tylko jak wyróżnienie  

z tytułu dotychczasowej działalności,  
ale przede wszystkim motywację  

na przyszłość. Dziękuję Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach za zaangażowanie 

w sprawy Śląska i sprawy całej Polski. 
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Gliwice – przyszłość jest tu
Zygmunt Frankiewicz: Gliwice mają potencjał, który 
jest związany głównie z Politechniką Śląską oraz insty-
tutami badawczo-rozwojowymi. Mamy dużą, bardzo 
wartościową kadrę, inżynierów z wysokim poziomem 
wykształcenia. 

3

W Sosnowcu inwestują 
odpowiedzialnie 
Kazimierz Górski: Mamy trzy główne atuty, wykształ-
conych i wykwalifikowanych mieszkańców Sosnowca, 
wysoki wskaźnik przedsiębiorczości w Zagłębiu, wresz-
cie znakomite położenie komunikacyjne.

9

Ludzie są miastem 
Teresa Kosmala: Największym potencjałem, siłą 
i motorem rozwoju jest przede wszystkim wiedza 
i kreatywność ludzi. Dlatego najważniejsze dla mnie 
jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i jakości 
ich kształcenia. 
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