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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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– dodatek informacyjno reklamowy

Podsumowanie XXIII edycji
Laurów Umiejętności i Kompetencji

W  tym roku obchodzimy 
25-lecie Regionalnej Izby Gospo-
darczej w  Katowicach. Pomimo 
przeciwności wiele izb, w  tym 
również nasza, zbudowały liczą-
ce się partnerstwo z  samorzą-
dami terytorialnymi wszystkich 
szczebli oraz z  administracją 
rządową; coraz lepiej funkcjo-
nuje także współpraca ze środo-
wiskiem naukowym. Jesteśmy 
niezastąpionym ogniwem współ-
pracy międzynarodowej. 

Historię ostatnich 25 lat roz-
woju polskiej gospodarki, nauki, 
mediów i kultury, współtworzyły 
bardzo często osoby uhonoro-
wane wyróżnieniem przyznawa-
nym od 23 lat przez Regionalną 

Izbę Gospodarczą w  Katowicach 
- Laurami Umiejętności i Kompe-
tencji. Kolejna, tegoroczna edy-
cja Laurów to efekt poszukiwania 
przez Członków Kapituły osób, 
zespołów ludzi, którzy umieli roz-
winąć swoje talenty i służyć nimi 
innym. Laureaci są autorytetami 
w  swojej dziedzinie, wzorcami, 
a ich kompetencje i umiejętności 
mają wymiar uniwersalny. Wszy-
scy są ludźmi, którzy wiele dali 
regionowi, krajowi czy światu. 
Grupa Laureatów to dziś ponad 
900 osób; zaliczają się do nich 
politycy, osoby duchowne, ludzie 
nauki, kultury i  mediów, przed-
siębiorcy. 

Wybieraliśmy dodatkowo takie 
postacie, które swoim sukcesem 
umiały się dzielić z  innymi po-
przez działania charytatywne, 
społeczne, publiczne. Wśród  do-
tychczasowych uhonorowanych 
znalazły się takie osobistości jak 
Lech Wałęsa, Ojciec Święty Jan 
Paweł II, Javier Solana Madariaga, 
Jan Nowak Jeziorański, Aleksan-
der Kwaśniewski, Vaclav Havel, 
Kardynał Stanisław Dziwisz, Pro-
fesor Władysław Bartoszewski, 
Profesor Leszek Balcerowicz, Jose 
Manuel Barroso, Andrzej Wajda, 
Krzysztof Zanussi, Krzysztof Pen-
derecki.

W  tym roku wręczonych zo-
stało łącznie 7 Kryształowych 
Laurów, 26 Platynowych oraz 39 
Złotych, między innymi w  ka-

tegoriach „Doskonała Załoga”, 
„Kultura i  Media”, „Nauka i  Inno-
wacyjność”, „Wydarzenie Roku”, 
„Obecność na Rynku Globalnym”. 
Najwyższe wyróżnienie, czyli 
Diamentowy Laur Umiejętności 
i  Kompetencji, Kapituła w  tym 
roku przyznała Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, Broni-
sławowi Komorowskiemu - poli-
tykowi sprawującemu w naszym 
kraju w  ostatnim ćwierćwieczu 
wiele ważnych funkcji publicz-
nych. Chciałbym wyrazić głę-
boki podziw i  uszanowanie dla 
niezwykłego patrioty i  działacza 
opozycyjnego, który swoją po-
stawą i  zaangażowaniem przy-
czynił się do obecnego kształtu 
Polski. 

Jego ekscelencja abp Wiktor 
Skworc, Metropolita Katowi-
cki, został uhonorowany Na-
grodą Specjalną „Orzeł Piastów 
Śląskich”. Arcybiskup wykazał 
wrażliwość społeczną w  zakre-
sie problemów gospodarczych, 
społecznych i  politycznych, wy-
stępujących na terenie Górnego 
Śląska, aktywnie angażował się 
w  rozwiązywanie narastających 
konfliktów społecznych. Kryszta-
łowe Laury Umiejętności i  Kom-
petencji otrzymali: Małgorzata 
Mańka-Szulik, Prezydent Miasta 
Zabrze, Mirosław Sekuła, Mar-
szałek Województwa Śląskiego 
w  latach 2013-2014, Franciszek 

Buszka, Przewodniczący Rady 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, Wiceprezy-
dent Śląskiej Izby Budownictwa, 
I  Wiceprezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w  Katowicach, ks. 
bp dr Gerard Kusz, Biskup senior 
Diecezji Gliwickiej oraz sędzia 
Jerzy Stępień, Prezes Trybunału 
Konstytucyjnego w  latach 2006-
2008.

Laury Umiejętności i  Kompe-
tencji są cenione nie tylko w na-
szym regionie; co roku odbywa 
się także Gala przyznania Laurów  
w  Opolu, gdzie w  tym roku po 
raz pierwszy wręczono statuet-
kę Opolskiego Orła Księcia Jana 
Dobrego komisarz UE Elżbiecie 
Bieńkowskiej. Z  kolei nasi przy-
jaciele z Czech organizują w Pra-
dze taką samą uroczystość już od 
dwóch lat.

Pragnę wyrazić nadzieję, że 
dzięki Laurom Umiejętności 
i  Kompetencji szerzej będziemy 
dostrzegać to, co jest w  nas do-
bre i szlachetne. Głęboko wierzę 
w  to, że tych pozytywnych war-
tości nie brakuje w  naszym kra-
ju i  istotne jest, aby pokazywać 
przykłady osób kierujących się 
nimi w  swojej codziennej pracy 
i życiu.

Tadeusz Donocik,
Prezes Regionalnej Izby

Gospodarczej w Katowicach
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Katowice, miasto przyjazne dla biznesu
Każde miasto, a  w  szczegól-

ności wojewódzkie, powinno 
być nastawione na wspieranie 
przedsiębiorczości, stwarzanie 
pozytywnego klimatu dla pro-
wadzenia biznesu i  przyciągania 
inwestorów. By tego dokonać, 
niezmiernie istotna jest stała 
współpraca z  przedsiębiorcami, 
otwartość na ich pomysły, wspól-
ne wypracowywanie rozwiązań 
korzystnych zarówno dla miasta, 
jak i działających tu firm. 

Katowice to miasto przyjazne 
dla biznesu. To właśnie u nas, co-
rocznie, odbywa się Europejski 
Kongres Gospodarczy – najwięk-
sza impreza biznesowa w Europie 
Centralnej. To trwający trzy dni 
cykl debat i  spotkań z  udziałem 
sześciu tysięcy gości z Polski i za-
granicy. Już dziś zapraszam na ko-
lejną, siódmą edycję, która odbę-
dzie się w dniach 20-22 kwietnia. 
Warto także podkreślić znaczenie 
wartościowych instytucji działają-
cych w Katowicach, takich jak Re-
gionalna Izba Gospodarcza, która 
nie tylko reprezentuje interesy 
gospodarcze zrzeszonych w  niej 
podmiotów, ale też promuje zasa-
dy etyki i uczciwości w działalno-
ści gospodarczej. 

Wspieranie przedsiębiorczości, 
zwłaszcza w  miastach poprze-

mysłowych jest kluczowe dla 
poprawnego, zrównoważonego 
rozwoju. Potencjał i  ambicje lu-
dzi decydujących się na rozpo-
częcie działalności gospodarczej 
są impulsem dla rozwoju miasta. 
Rozwój Katowic jest więc bezpo-
średnio skorelowany z rozwojem 
przedsiębiorczości. Dlatego tak 
ważne jest, aby wspierać firmy 
inwestujące w  Katowicach, ofe-
rując im szereg udogodnień. Do 
szerokiego wachlarza zachęt ofe-
rowanych przez Miasto można 
zaliczyć m. in.: wsparcie marke-
tingowe, dopasowanie transpor-
tu publicznego, pomoc w proce-
sach rekrutacyjnych, zwolnienia 
od podatku od nieruchomości, 
wsparcie ze strony Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Katowicach, czy 
możliwość uzyskania pomocy 
publicznej w  postaci zwolnie-
nia podatkowego w  Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W  swoim programie wybor-
czym, który nazwałem „Umową 
z  Mieszkańcami Katowic”, umieś-
ciłem punkt mówiący o  powo-
łaniu tzw. „opiekuna inwestora”. 
W  Katowicach mamy już osobę 
odpowiedzialną za inwestorów 
strategicznych. Osiągnęliśmy 
duże sukcesy w  pozyskiwanie 
inwestorów – czego przykładem 

jest IBM. Potrzebujemy jednak 
także osoby, która będzie opieku-
nem dla mniejszych firm i pomo-
że im szybko i sprawnie przebrnąć 
przez wszystkie formalności i  da 
poczucie, że stolicy Śląska zależy 
na przedsiębiorcach.

Miasto Katowice stale anali-
zuje potrzeby przedsiębiorców, 
a  wiemy, że najlepszym źród-
łem informacji o  potrzebach 
tego sektora są sami inwestorzy. 
W  związku z  tym prowadzimy 
z  nimi bezpośredni dialog, któ-
rego przykładem jest współpraca 
z  Regionalną Izbą Gospodarczą. 
Współpraca ta jest szczególnie 
intensywna w przypadku szeroko 
pojętej promocji gospodarczej, 
która ma na celu przyciągnięcie 
nowych inwestorów do miasta.

Katowice to dzisiaj miasto 
nowoczesne, wspierające nowe 
technologie, posiadające ponad 
80 tysięcy studentów. Musimy 
wspierać przedsiębiorczość mię-
dzy innymi dlatego, by walczyć 
z  niżem demograficznym, by 
przyciągać do stolicy wojewódz-
twa młodych ludzi, pełnych 
apetytu, by osiągnąć sukces. 
A sukces pojedynczych przedsię-
biorców, aktywistów będzie suk-
cesem całego miasta i  regionu.  
Dlatego też powinniśmy szcze-

gólnie mocno promować wy-
różniających się biznesmenów, 
organizacje i instytucje, które ak-
tywnie i  skutecznie włączyły się 
w  proces tworzenia gospodarki 
w danej przestrzeni. 

Przykładem takich działań jest 
organizowany przez RIG konkurs 
„Złoty Laur Umiejętności i Kompe-
tencji”. To wyróżnienie jest ważną 
formą personalnego docenienia 
osób, które pokazują, że ciężką 
pracą można nie tylko osiągnąć 
sukces, ale także dzielić się swo-
imi talentami i  umiejętnościami 
z  innymi – zarówno w  obszarze 
gospodarczym, ale też szeroko ro-
zumianej służbie publicznej.

Marcin Krupa
Prezydent Katowic

Drodzy Państwo,

Serdecznie dziękuję za nagrodę Diamentowego Lauru Umiejęt-
ności i Kompetencji. Traktuję ją nie tylko jako wyróżnienie z tytułu 
dotychczasowej działalności, ale także jako motywację na przy-
szłość. Dziękuję Regionalnej Izbie Gospodarczej w  Katowicach 
za zaangażowanie w sprawy Śląska i sprawy całej Polski. W spo-
sób szczególny dziękuję za Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, bo przedsiębiorczość to filar dwudziestu pięciu 
lat wolnej polskiej gospodarki.

Wiele z tego, co przez ostatnie 25 lat osiągnęliśmy zawdzięcza-
my odwadze i pracowitości ludzi przedsiębiorczych. To dzięki tym 
cechom mieszkańcy Śląska uczynili tutejszą gospodarkę jedną 
z  głównych sił napędowych kraju. Pracowitości i  odwadze musi 
towarzyszyć umiejętność prowadzenia rozmowy, prowadzenia 
dialogu.

Oparty na wzajemnym szacunku dialog i zrozumienie drugiej 
strony są po prostu konieczne, tak w  biznesie jak i  w  relacjach 
państwo – przedsiębiorca, przedsiębiorca – pracownik. Jest to 
szczególnie ważne i  istotne w  obecnym momencie, kiedy przez 

Prezydent nagrodzony Diamentowym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji

odpowiedzialny dialog po prostu trzeba poszukiwać najlepszych 
rozwiązań dla polskiego górnictwa, dla Śląska, dla całej Polski.

Gratuluję więc wszystkim dzisiejszym laureatom. Wszystkich 
Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę dobrego nowego roku.
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Bez zmian cofalibyśmy się, zamiast iść do przodu
To dla mnie wielki zaszczyt zna-

leźć się w  gronie wyróżnionych 
Platynowym Laurem Umiejętno-
ści i  Kompetencji. Powodów do 
radości dostarcza mi także sama 
kategoria, w  której go przyzna-
no, tj. „Nauka i  Innowacyjność”. 
To wyróżnienie dla całej społecz-
ności Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w  Katowicach. Rozwijamy 
się, kreujemy liderów innowacji, 
opieramy nasze programy kształ-
cenia na bogatych doświadcze-
niach badawczych i  eksperckich 
kadry nauczającej. Korzystamy 
z  kontaktów i  sieci współpracy 
bazujących na dorobku nauki 
w  ujęciu lokalnym, regionalnym 
i światowym. Elementy te są wpi-
sane w naszą misję, na której op-
arta jest nasza Strategia rozwoju. 
Konsekwentnie zmieniamy się, 
co jest szczególnie ważne w  tak 
dynamicznych czasach. Za jeden 
z przejawów tych zmian uważam 
powstały w naszym kampusie bu-
dynek Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych, 
który stał się już ikoną innowacyj-
ności na mapie dynamicznie roz-
wijających się Katowic.

Nowoczesność w  kontekście 
szkolnictwa wyższego nabiera 
jednak dodatkowego znacze-
nia. Misją nowoczesnej szkoły 
wyższej są badania naukowe 

i  rozwój wiedzy. Na to, czym 
się zajmujemy, jest szczególne 
zapotrzebowanie w  obecnych 
czasach, kiedy gospodarka wy-
chodzi z  wielkiego kryzysu glo-
balnego. Uczelnia w randze Uni-
wersytetu Ekonomicznego musi 
potwierdzać, że potrafi sprostać 
oczekiwaniom otoczenia gospo-
darczego, w którym funkcjonuje, 
oferując pogłębione analizy pro-
cesów i  propozycje dotyczące 
różnych obszarów i  poziomów 
szczegółowości.

Nie bez znaczenia jest także 
sfera kształcenia. Po części wy-
nika ona z  rozwoju naukowego, 
ale też ma swoje kwestie autono-
miczne, jak poszukiwanie sposo-
bów skutecznego przekazywania 
wiedzy oraz pobudzanie wśród 
studentów autentycznej zdolno-
ści do kształcenia się, rozwijania, 
innowacyjności. W  tym obszarze 
dokonaliśmy w  ostatnich latach 
znacznego postępu. Zajęcia są 
bardziej interaktywne, coraz sil-
niej związane z  praktyką. Przy-
kładem może być także tworzony 
przez nas obecnie Zamiejscowy 
Wydział Biznesu, Finansów i  Ad-
ministracji w  Rybniku. Jest on 
z  założenia ukierunkowany na 
współpracę z  biznesem, otocze-
niem gospodarczym, które ma 
realny wpływ na oferowane przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w  Ka-
towicach programy kształcenia.

Sferą trzecią, powiązaną z  po-
przednimi i szczególnie dla mnie 
ważną, są już nie tyle kontakty 
z praktyką gospodarczą, co two-
rzenie stałych z  nią powiązań. 
Jako Uczelnia, w coraz większym 
stopniu wspieramy otoczenie 
gospodarcze, które zyskuje z ko-
lei wykształcone kadry, kapitał 
ludzki, na którego podstawie 
budować może swą przewagę 
konkurencyjną. Otoczenie to 
musi być oparte na wiedzy. Jej 
transfer z  ośrodków naukowych 
powinien odbywać się zatem na 
jeszcze szerszą niż dotychczas 
skalę. Opracowanie innowacyj-
nych rozwiązań, a później wpro-
wadzanie ich na rynek, powinno 
być efektem ścisłej współpracy 
pomiędzy nauką, biznesem i jed-
nostkami samorządu terytorial-
nego, o  którym także nie należy 
zapominać. Od dłuższego już 
czasu podejmujemy szereg dzia-
łań mających na celu zacieśnianie 
tej współpracy. W  latach 2009-
2013 podpisaliśmy blisko 150 
umów z  różnego rodzaju pod-
miotami gospodarczymi i  admi-
nistracji samorządowej. Jeszcze 
w  roku akademickim 2014/2015 
ich liczba wzrośnie o  ponad 70. 
To pokazuje, jak się zmieniamy, 

dopasowujemy nasze produkty 
badawcze i  edukacyjne do in-
dywidualnych potrzeb różnych 
podmiotów w naszym otoczeniu. 
Otoczeniu, na którym nam zależy 
i  za które czujemy się odpowie-
dzialni.

Tak się składa, że musimy dzia-
łać jednocześnie na wszystkich 
frontach. Z  jednej strony musi-
my dalej przekształcać i  struk-
tury, i  programy kształcenia, ze 
szczególnym uwzględnianiem 
potrzeb praktyki gospodarczej. 
Z drugiej strony, temu wszystkie-
mu muszą towarzyszyć dopaso-
wania infrastrukturalne. Najbliż-
sze lata będą więc czasem dalszej 
wytężonej pracy, wspólnego 
ponoszenia wysiłków przez całą 
społeczność akademicką. Jednak 
bez tych zmian cofalibyśmy się, 
zamiast iść do przodu. 

Rząd w  porozumieniu ze związ-
kami zawodowymi wycofał się z  za-
miaru likwidacji kopalń. Trwa jednak 
restrukturyzacja górnictwa, co ozna-
cza, że w najbliższym czasie ze spółek 
węglowych może odejść nawet kilka 
tysięcy pracowników. - Potrzebny jest 
szybki skok gospodarczy regionu – 
przekonuje wiceminister gospodarki 
Ilona Antoniszyn-Klik. - Pracujemy 
nad pakietem pomocowym dla Śląska 
i Małopolski, regionów w których zlo-
kalizowane są kopalnie. Naszym zało-
żeniem jest równowaga, rewitalizacja, 
wysokie technologie i  nowe otwarcie 
dla MŚP na Śląsku – dodaje.   

Plan dla Śląska zakłada przede wszyst-
kim rewitalizację techniczną, zadania 
w zakresie termomodernizacji i efektyw-
ności energetycznej Śląska, renowacje 
obiektów kultury i  infrastruktury zwięk-
szającej jakość życia mieszkańców, czy 
rewitalizację zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych. Rząd dąży chce tak-
że w  swoich działaniach wykorzystać 
w  większym stopniu doświadczenia 
Europy Zachodniej, a  w  szczególności 
Niemiec i Francji w zakresie rewitalizacji 
terenów górniczych. 

Mówi się także o potrzebie większej 
gospodarności, w tym m.in. w zakresie 
uruchomienia gospodarczego terenów 
znajdujących się w  zasobach spółek 
skarbu Państwa i jednostek Skarbu Pań-
stwa (np. ANR) – przekazanie do rewita-
lizacji i przygotowania terenów gospo-
darczych, alternatywne wykorzystanie 
wygaszonych kopalni jako składowisk 
i  magazynów. – Chcemy przyciągać in-
westycje zagraniczne, ale nie kosztem 
rodzimych firm – przekonuje wicemi-
nister Ilona Antoniszyn-Klik. - Dlatego 
dla sektora MŚP chcemy zaproponować 
hale i działki po szczególnie atrakcyjnych 
cenach, a także podatkowe ułatwienia – 
dodaje. 

 
Reindustrializacja Śląska – przy 
udziale samorządów 

Rządowy program reindustrializacji 
Śląska ma być tworzony przy udziale 

samorządów i  opierać się na perspek-
tywicznych branżach. Mają to być m.in. 
motoryzacja, technologie energetyczne, 
a  także nowe materiały oraz przetwór-
stwo zasobów. W planie jest też tworze-
nie lokalnych parków przemysłowych.

– Zaczynamy systemową pracę, którą 
pani premier Ewa Kopacz zapowiedziała 
jeszcze zanim doszło do porozumienia 
rządu ze związkami ws. restrukturyzacji 
górnictwa – mówi wiceminister gospo-
darki Ilona Antoniszyn-Klik. 

Zasadnicze punkty wieloletniego 
programu dla Śląska mają powstać 
w ciągu pierwszego kwartału tego roku. 
Ma on zawierać m.in. działania doraźne 
(w  tym osłonowe dotyczące pracowni-
ków górnictwa), ale przede wszystkim 
systemowo zmieniające strukturę prze-
mysłu w  regionie. Jak mówił wicemi-
nister, chodzi o  pobudzenie obecnych 
działań (również prowadzonych przez 
samorządy) poprzez m.in. wsparcie ich 
nowymi środkami i  zmianami prawa, 
a  także dostosowanie do nowych po-
trzeb programów unijnych.

– Rozumiemy potrzebę rozwoju szans 
wynikających z  górnictwa, w  tym kon-
tekście musi jednak powstać osobny roz-
budowany program unowocześnienia 
i  innowacyjności w  tej dziedzinie. Teraz 
chodzi przede wszystkim o  inne branże 
– przekonuje Antoniszyn-Klik. – Bardzo 
dużo osób powinno znaleźć pracę w prze-
mysłach przyszłości, dlatego powinniśmy 
ukierunkować się na przyciąganie naj-
bardziej rozwojowych w  perspektywie 
najbliższych 30-40 lat – zaznacza wice-
minister. 

Chodzi o  branże generujące bardzo 
dużo pracy dla poddostawców, a  więc 
m.in. silną już w  regionie branżę mo-
toryzacyjną czy lotniczą. – Przed nami 
bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi 
o nowoczesną przeróbkę wydobywanych 
zasobów i  surowców. Musimy pracować 
zarówno nad nowymi materiałami, jak 
i  efektywniejszymi technologiami wyko-
rzystania zasobów, również odnawial-
nych – wskazuje.

7 stycznia premier RP powołała 
międzyresortowy zespół ds. wzmoc-

nienia potencjału przemysłowego 
Śląska (i  Małopolski), w  skład którego 
wchodzi siedmiu wiceministrów. Pierw-
sze spotkanie przedstawicieli zespołu 
z  samorządowcami z  regionu odbyło 
się  jeszcze w  styczniu w  Bytomiu. Sa-
morządowcy mają wspierać prace mię-
dzyresortowego zespołu, uczestnicząc 
w nim poprzez swoją reprezentację (jej 
wyłonienia podjął się marszałek woj. 
śląskiego). Na razie zostali poproszeni 
m.in. o podzielenie się swoimi informa-
cjami i  wnioskami co do posiadanych 
terenów i zasobów rynku pracy, a także 
potrzeb w  tym zakresie (dotyczących 
np. środków na uzbrajanie gruntów czy 
oczekiwanych zmian prawnych). Mają 
też pomagać w „wyławianiu” potencjal-
nie wartościowych terenów poprzemy-
słowych, które, np. po zrewitalizowaniu, 
mogłyby być cenne dla inwestorów. 

Samorządowcy już 15 stycznia sfor-
mułowali dwanaście propozycji do 
programu dla Śląska. Dotyczą one m.in. 
przekazania budżetowych środków na 
uzbrajanie terenów pod nowe inwe-

stycje, preferencyjnych pożyczek dla 
firm, które zatrudnią osoby odchodzące 
z  górnictwa, nacisku na finansowanie 
projektów dotyczących nowoczesnych 
technologii węglowych, dodatkowych 
ulg dla inwestorów wchodzących na 
teren specjalnych stref ekonomicznych, 
tzw. premii rewitalizacyjnych za inwe-
stycje w określonych miejscach czy do-
finansowań do wynagrodzeń w postaci 
„bonów zatrudnieniowych”.

Samorządowcy postulowali też m.in. 
wydłużenie, do 2035 r., okresu funkcjo-
nowania działalności stref w wybranych 
obszarach, objęcie „określonych tere-
nów programami zwolnień w  podatku 
od nieruchomości” (na razie kwestia 
sporna czy za rekompensatami) oraz 
stworzenia możliwości nieodpłatnego 
przekazywania gminom gruntów ko-
palnianych (obecnie np. Spółka Restruk-
turyzacji Kopalń sprzedaje takie grunty 
przedsiębiorcom). Ostatnim z  postula-
tów jest przekazywanie gminom atrak-
cyjnych terenów zarządzanych obecnie 
przez państwowe agencje. 

Szybki skok gospodarczy Śląska i Małopolski  
w zasięgu ręki. Rząd pracuje nad programem 
dla regionu

PLAN NA PLAN DLA ŚLĄSKA
Rozwój regionu poprzez rozwój społeczny
Rząd stawia na sprofilowanie szkolnictwa za-
wodowego pod kątem rzeczywistych potrzeb 
regionu, wynikających z rozwoju nowych 
gałęzi przemysłu. Potrzebna jest  reorientacja 
zawodowa uczniów szkół górniczych poprzez 
zorganizowanie systemu szkoleń i czasowe 
zatrudnienie tej części absolwentów, którzy nie 
znajdą miejsca w górnictwie, a także przekwa-
lifikowanie osób pracujących dziś w obsłudze 
górnictwa, szczególnie kobiet. 
Ważne też będzie realizowanie projektów 
wychodzących naprzeciw zidentyfikowanym 
problemom, np. aktywizowania zawodowego 
żon górników, a także tworzenie przemysłu 
usługowego związanego z opieką nad osobami 
starszymi i związanego z rehabilitacją.

Projekt S - drogi osiami rozwoju
W rządowych planach pojawia się też pomysł 
aktywizacji gospodarczej terenów położonych 
wzdłuż czterech dróg ekspresowych S69, S1, 
A1, DTS. Utworzenie tam strefy aktywności 
inwestycyjnej i lokowanie na tym obszarze no-
woczesnych przemysłów ma zapewnić nowe 
miejsca pracy w regionie i urzeczywistnić skok 
gospodarczy Śląska i Małopolski. 

Program Strefy 2.0
Aby zapewnić nowe miejsca pracy na Śląsku 
i jego dynamiczny rozwój polityka reindustria-
lizacji będzie opierała się o sektory perspek-
tywiczne, takie jak: przemysł samochodowy, 
elektroniczny, technologie energetyczne, prze-
twórstwo zasobów, czy przemysł lotniczy.
Na Śląsku mają powstawać nowoczesne centra 
obsługi biznesu, które obecnie zapewniają 17 tys. 
miejsc pracy w regionie. – Dążymy także do two-
rzenie lokalnych parków przemysłowych, jako 
zalążków klastrów przemysłowych – wymienia 
wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik. – Ważne jest 
również ukierunkowanie działań marketingowych 
w perspektywie 30-40 lat na promowanie regio-
nu, jako miejsca rozwoju sektorów perspekty-
wicznych dla przemysłu i usług - dodaje. 

Zarządzanie terenami inwestycyjnymi
Pakiet pomocowy dla Śląska dotyczy też 
tworzenia w regionie oferty i zachęt dla in-
westorów. W tym celu rząd będzie dążył do 
rewitalizacji zdewastowanych terenów poprze-
mysłowych, pełnej inwentaryzacji zasobów 
inwestycyjnych, a także do odblokowania 
terenów znajdujących się w zasobach spółek 
Skarbu Państwa i agencji rządowych oraz 

przekazania ich do rewitalizacji. Analitycy ob-
serwują także rosnący popyt inwestorów na 
gotowe hale produkcyjne, tzw. brownfield, dla-
tego też ważnym punktem w planie dla regionu 
będzie adaptacja i modernizacja istniejących 
na Śląsku obiektów.
W rządowych planach jest także rozszerzenie 
działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, KSSE (która miałaby np. koordynować 
tworzenie lokalnych parków przemysłowych pod 
kątem małej i średniej przedsiębiorczości).

Śląsk innowacyjny – skok technologiczny 
w zasięgu ręki 
Regionalna rewolucja  badawczo–rozwojowa 
regionu zakłada intensywny program badań 
surowcowych. – Na badanie alternatywnych 
dróg wykorzystania węgla i innych surowców 
chcemy przeznaczyć 1 mld zł – informuje Ilo-
na Antoniszyn-Klik. – Zapewni to z pewnością 
skok innowacyjności na tym terenie.
Inwestycje w działalność B+R pozwolą m.in. 
na:
•  nowoczesną przeróbkę wydobywanych 

zasobów i surowców, nowymi materiałami, 
jak i efektywniejszymi technologiami wyko-
rzystania zasobów, również odnawialnych,

•  wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań 
pozwalających na zapewnienie bezpiecz-
nego i stabilnego zaopatrzenia w surowce 
pierwotne i wtórne oraz zapobieganie ich 
marnotrawieniu,

•  odkrycie nowych technik recyklingu i no-
wych technologii materiałowych pozwalają-
cych na zastępowanie niektórych surowców 
materiałami o zbliżonych właściwościach. 

Będziemy rozwijać nowoczesną gospodarkę 
surowcową sięgając m.in. po środki unijne 
i angażując się w europejskie programy badaw-
cze – zapowiada wiceminister Antoniszyn-Klik. 
– Chcemy m.in. zrealizować pilotażowe przed-
sięwzięcia w zakresie czystych technologii wę-
glowych i zidentyfikowanych w ramach projektu 
Ministerstwa Gospodarki pn. Foresight techno-
logiczny przemysłu, InSight2030 – dodaje.

W kopalniach z kolei mają w przyszłości zo-
stać wprowadzane innowacyjne technologie, 
takie jak m.in. zdalnie sterowane systemy 
prowadzenia prac oraz automatyzacji, a także 
zastosowania technologii satelitarnych, mogą-
cych przyczyniać się do zapobiegania poważ-
nym wypadkom.

Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki.
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Reżim odpowiedzialności 
członków zarządu spółek

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak trudna 
i  ryzykowna jest funkcja członka zarządu 
spółki kapitałowej. Niedawno opublikowany 
wyrok Sądu Najwyższego dotyczący odpo-
wiedzialności tej grupy osób, niezależnie od 
jego słuszności w określonym stanie faktycz-
nym, zdaje się prawdę tę nad wyraz mocno 
potwierdzać. 

Dotychczasowe orzecznictwo
W  dotychczasowej praktyce sądów orze-

kających w  kwestii odpowiedzialności 
członków zarządów spółek, kluczowe znacz-
nie miał wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 
2006 r. (V CSK 128/05). W  jego uzasadnie-
niu znalazło się, często później powtarzane 
stwierdzenie, że ustalenie bezprawności, 
jako przesłanki odpowiedzialności członka 
zarządu nie może ograniczać się jedynie do 
ogólnikowego stwierdzenia, że działanie 
lub zaniechanie było sprzeczne z  prawem 
lub umową spółki (statutem), lecz powinno 
wskazywać – z  przytoczeniem konkretnych 
przepisów prawa lub postanowień umowy 
spółki (statutu) – na czym polegała sprzecz-
ność zachowania członka organu spółki ze 
wskazaniem przepisu prawa lub postano-
wienia umowy spółki (statutu). Co istotne, 
Sąd Najwyższy podkreślił, że działaniem 
sprzecznym z  prawem nie może być samo 
naruszenie art. 293 § 2 KSH, z którego wyni-
ka ogólny obowiązek profesjonalnej staran-
ności członka zarządu.

Późniejsze orzecznictwo sądów powszech-
nych dość konsekwentnie przestrzegało tej 
„wytycznej” wskazując w wyrokach orzekają-
cych o odpowiedzialności menedżerów naru-
szenia szczegółowych przepisów. Były to dla 
przykładu: 
•  naruszenie prawa akcjonariusza do uczest-

nictwa w walnych zgromadzeniach
•  naruszenie prawa akcjonariusza do otrzy-

mania dokumentu akcji
•  naruszenie przepisów prawa podatkowego 

lub przepisów o rachunkowości
•  przywłaszczanie majątku spółki.

Pewnym przypieczętowaniem takiej linii 
orzeczniczej był wyrok Sądu Apelacyjne-
go w Warszawie z  18 sierpnia 2011 r. (I  ACa 
54/11), w którego uzasadnieniu padło stwier-
dzenie, że nawet naruszenie art. 201 KSH, 
który przewiduje ogólną kompetencję zarzą-
du do prowadzenia spraw i reprezentowania 
spółki, także poprzez nieracjonalne postępo-
wanie z jej majątkiem, nie jest bezprawnością 
uruchamiającą odpowiedzialność zaangażo-
wanych w  te działania osób. Zdaniem Sądu 

mógłby nią być jedynie w sytuacji naganne-
go zaniechania członka zarządu.

Tak samo, ale inaczej
W  tym kontekście szczególnie interesu-

jąco wypada teza wyroku Sądu Najwyższe-
go z 24 lipca 2014 (II CSK, 627/13) w której 
czytamy, że podstawowym obowiązkiem 
zarządu jest prowadzenie spraw spółki, po-
legające na zarządzaniu jej majątkiem i kie-
rowaniu jej bieżącymi sprawami. Natomiast 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
prowadzenia spraw spółki członek zarzą-
du powinien się kierować wyłączenie jej 
interesem, a  zawinione działania dokona-
ne z  przekroczeniem granic ryzyka gospo-
darczego są sprzeczne z  interesem spółki 
i  jako naruszające ogólny zakaz określony 
w  art. 201 KSH uzasadniają odpowiedzial-
ność członka zarządu za wyrządzoną spółce 
szkodę. Wspomniane przy tym naruszenie 
zakazu prowadzenia przez sądzoną osobę 
działalności konkurencyjnej ma ewidentnie 
charakter posiłkowy, choćby z  uwagi na 
fakt, że jest rozumiane przez Sąd Najwyższy 
dość szeroko i to właśnie w kontekście dba-
nia o dobro spółki.

Co ciekawe, Sąd Najwyższy nie dystansuje 
się od swojej wcześniejszej linii orzeczniczej 
zaprezentowanej we wspomnianym wyżej wy-
roku z 9 lutego 2006 r., lecz rozwija ją, jak widać, 
w sposób znacznie odbiegający od dotychcza-
sowego stanowiska sądów powszechnych.

Skutki dla członków zarządu  
(i nie tylko)

Jeśli takie podejście przyjęłoby się w prakty-
ce, to sądy orzekające w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności kierownictwa spółek fak-
tycznie zaczęłyby się koncentrować nie tyle na 
legalności ich działań, co na ich biznesowym 
uzasadnieniu. Co istotne, nie jest to podejście 
obce polskiemu porządkowi prawnemu, gdyż 
wynikało on wprost z  literalnego brzmienia 
obowiązujących poprzednio w  tym zakresie 
przepisów Kodeksu handlowego z 1934 r.

Pamiętajmy jednocześnie, że omawiany 
tutaj reżim odpowiedzialności dotyczy także 
członków rad nadzorczych, komisji rewizyj-
nych oraz likwidatorów, a zatem zaprezento-
wany przez Sąd Najwyższy pogląd w  odpo-
wiedni sposób może przełożyć się na ocenę 
ich działań. 

Rafał Krzyżak, adwokat w kance-
larii prawnej D. Dobkowski sp.k. 
stowarzyszonej z KPMG w Polsce

SUM również odpowiada
za rozwój współczesnej medycyny
Z prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim, rektorem Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach, wyróżnionym Platynowym Laurem Umie-
jętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i Innowacyjność” rozmawia Marcin 
Prynda.
Przyznając  wyróżnienie w kategorii 
„Nauka i  Innowacyjność” kapituła 
doceniła pana działania m.in. na 
rzecz rozwoju uniwersytetu, którym 
pan kieruje. Jakie znaczenie ma dla 
pana ta nagroda?

Śląski Uniwersytet Medyczny 
w  Katowicach to uczelnia, która ist-
nieje ponad 65 lat. Laur w  kategorii 
Nauka i  Innowacyjność jest dowo-
dem, że udaje się nam łączyć tradycję 
z nowoczesnością. Traktuję tę nagro-
dę jako wyróżnienie dla całej społecz-
ności akademickiej SUM, gdyż bez 
wysiłku i  zaangażowania wszystkich 
osób tu pracujących nie byłoby moż-
liwe stworzenie nowoczesnej uczelni 
na miarę XXI wieku. Uniwersytet stale 
się rozwija i niezmiernie się cieszę, że 
nasze wysiłki zostały docenione. 
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian 
w  zakresie funkcjonowania uczelni 
wyższych. Jakie są wyzwania i szan-
se stojące przed SUM?

Uniwersytety nie są już wyłącz-
nie szkołami wyższymi, lecz stają 
się przedsiębiorstwami, które dla 
utrzymania swojej pozycji muszą 
podejmować nowe wyzwania. Jed-
nym z  podstawowych  obszarów 
funkcjonowania uczelni jest dzia-
łalność naukowo-badawcza, która 
wobec zmiany trybu finansowania 
projektów naukowych, wymaga ak-
tywności w przystępowaniu do kon-
kursów ogłaszanych przez powołane 
ku temu instytucje, to jest Narodowe 
Centrum Nauki i Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Na uczelni medycz-
nej, jak na żadnej innej, ciąży spo-

łeczna odpowiedzialność za rozwój 
współczesnej medycyny. Praktyka 
pokazuje, że nakłady na badania 
procentują, bo rezultaty są widoczne 
w coraz to lepszych efektach diagno-
zowania i  leczenia wielu schorzeń. 
Ma to istotny wymiar społeczny, gdyż 
prowadzi do obniżenia pośrednich 
kosztów chorób, które ponosimy z ty-
tułu niezdolności do pracy, rent czy 
opieki nad chorymi. Z założenia więc, 
nauka służy poprawie dobrobytu 
wszystkich. W tym zakresie cieszymy 
się, że nasz projekt dotyczący Śląskiej 
Cyfrowej Platformy Medycznej został 
pozytywnie oceniony przez służby 
Marszałka Województwa Śląskiego. 
We współpracy z  uznanymi ośrod-
kami na Śląsku: Szpitalem Klinicz-
nym w Katowicach Ochojcu, Śląskim 
Centrum Chorób Serca w  Zabrzu, 
Szpitalem Wojewódzkim w  Jastrzę-
biu Zdroju i  Instytutem Technik In-
nowacyjnych EMAG, wykorzystując 
najnowsze zdobycze teleinformatyki, 
zamierzamy usprawnić profilaktykę, 
diagnostykę, leczenie oraz monitoro-
wanie opieki w obszarach kardiologii, 
kardiochirurgii, radiologii, chirurgii 
naczyniowej i neurologii. 
Wspomniał pan o współpracy z wie-
loma wiodącymi ośrodkami na Ślą-
sku, jak pan ocenia potencjał na-
ukowy i gospodarczy tego regionu?

Śląsk ma olbrzymi potencjał. Znaj-
duje się tu szereg renomowanych 
uczelni, które prowadząc wspólne 
przedsięwzięcia multidyscyplinarne 
są w  stanie pozyskać znaczne środ-
ki na finansowanie badań i  osiąg-

nąć sukces naukowy. Współpraca 
z uczelniami i jednostkami naukowo-
-badawczymi dotyczy nie tylko jed-
nostek krajowych, ale i szeregu zagra-
nicznych, z którymi realizujemy prace 
badawcze, dokonujemy wymiany na-
ukowej pracowników naukowych 
i dydaktycznych oraz studentów, pre-
zentujemy wzajemnie doświadczenia 
i  osiągnięcia, publikujemy dorobek 
naukowo-badawczy.

Współpraca ta jest niezbędna za-
równo dla ciągłego doskonalenia 
oferty edukacyjnej, jak i dla transferu 
wiedzy do sektora przedsiębiorstw 
i  do instytucji publicznych. Istotne 
jest również regionalne zaangażowa-
nie SUM. W  ostatnim roku nawiąza-
liśmy współpracę z  Regionalną Izbą 
Gospodarczą w  Katowicach i  Izbą 
Przemysłowo-Handlową w  Tarnow-
skich Górach. Z  przyjemnością przy-
jąłem zaproszenie Pana Prezesa Izby 
katowickiej do udziału w  pracach 
Rady Konsultacyjnej, której zada-
nia są istotne dla rozwoju regionu. 
Działając razem mamy szansę pod-
nieść konkurencyjność gospodarczą 
i atrakcyjność Śląska.
Sytuacja na rynku edukacyjnym sta-
je się coraz trudniejsza. Wprawdzie 
uczelnie medyczne nie borykają się 
z  niżem demograficznym na taką 
skalę jak inne, ale konkurencja roś-
nie. Jakimi atutami SUM przyciąga 
kandydatów?

Uczelnia musi nadążać za kolejnymi 
pokoleniami studentów, wychowany-
mi w dobie Internetu, nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych oraz in-

formatycznych i  stwarzać im jak naj-
lepsze możliwości do nauki. Flagową 
inwestycją SUM  jest otwarte dwa lata 
temu Centrum Dydaktyki i  Symula-
cji Medycznej, które daje możliwość 
efektywnej edukacji z  wykorzysta-
niem nowoczesnych narzędzi dydak-
tycznych w niespotykanej dotąd skali. 
Ostatnie lata to również znaczący 
rozwój Wydziału Farmaceutycznego 
z  Oddziałem Medycyny Laboratoryj-
nej. Otworzyliśmy nowoczesny kam-
pus w  Sosnowcu-Dańdówce, a  nie-
dawno Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju przyznało uczelni blisko 27 
mln zł na Centrum Dydaktyczne Wy-
działu, które umożliwi prowadzenie 
zajęć dla studentów w  znacznie lep-
szych warunkach z  wykorzystaniem 
nowoczesnej aparatury badawczej 
i sieci teleinformatycznej. Stały rozwój 
bazy naukowo-dydaktycznej połączo-
ny z  nieustannym podnoszeniem ja-
kości kształcenia i wspierania młodych 
naukowców to niewątpliwie ogromny 
atut SUM. 

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  to uczelnia, która łączy przywiązanie do tradycji 
z otwarciem na innowacje. W ramach swojej działalności uniwersytet współpracuje z ponad 
160 zagranicznymi i polskimi instytucjami naukowo-badawczymi, w tym z prawie 30 przedsię-
biorstwami ze Śląska. 

Zakres działalności SUM obejmuje m.in:
- tworzenie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań – od pomysłu do prototypu
- szkolenie kadr dla innowacji
- wysokospecjalistyczne usługi badawcze realizowane dla podmiotów zewnętrznych
- szeroki zakres badań diagnostycznych 
- ekspertyzy naukowe
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dysponuje nowoczesnymi  laboratoriami , posiadają-
cymi akredytację Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Centrum Medycyny Doświadczalnej  
z  Certyfikatem  ISO 9001:2008, a także bazą aparatury specjalistycznej i urządzeń laborato-
ryjnych.
Uczelnia posiada również bogatą ofertę w zakresie naukowych badań podstawowych, z możli-
wością podjęcia różnych form współpracy pomiędzy nauka i biznesem, np. poprzez tworzenie 
konsorcjów naukowo-przemysłowych, stanowiących platformę do aplikowania o środki finan-
sowe do krajowych i zagranicznych instytucji finansujących.

Zapraszamy do współpracy
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Troszczymy się o pacjenta i jego rodzinę
Z Beatą Drzazgą, Prezes BetaMed S.A., o wymagającej i niezwykle ważnej 
pracy pielęgniarek w opiece domowej rozmawia Marcin Prynda
Jakie znaczenie dla zdrowia pacjen-
tów ma opieka pielęgniarska reali-
zowana w warunkach domowych?

Głównym atutem naszej działalno-
ści, polegającej na świadczeniu usług 
pielęgniarskich w  domu pacjenta, 
jest zapewnienie opieki medycznej 
w  atmosferze spokoju i  w  otoczeniu 
najbliższej rodziny, co ma nieocenio-
ny wpływ na stan zdrowia naszych 
podopiecznych. Wszystkie zabiegi 
i  czynności przeprowadzamy z  dużą 
starannością i  dokładnością – i  co 
najważniejsze – w  dobrze znanym 
pacjentowi środowisku. To zwiększa 
jego poczucie bezpieczeństwa i kom-
fort psychiczny. Nasz wysoko wykwa-
lifikowany personel posiada długo-
letnie doświadczenie w pracy z każdą 
grupą wiekową podopiecznych. Mię-
dzy pacjentem a  pielęgniarką rodzi 
się przywiązanie, co też  korzystnie 
wpływa na stan chorego. 

Naszym celem jest poprawa jako-
ści życia osób starszych i  ich rodzin. 
Oferujemy życzliwą i  odpowiedzial-
ną opiekę pielęgniarską dla osób 
starszych i  niepełnosprawnych. 
Świadczymy usługi pielęgnacyjne 
dla Seniorów, osób chorych, a  także 
po urazach i wypadkach, a w ramach 
kontraktów z  NFZ w  usłudze pielęg-
niarskiej opieki długoterminowej 
zajmujemy się chorymi, których stan 
zdrowia mierzony jest skalą Barthel 
od 0 do 40 punktów. 

Nasza pomoc jest też przy okazji 
ogromnym wsparciem dla rodzin pa-
cjentów przewlekle chorych. 

Jak często Polacy korzystają z takiej 
formy pomocy?

Zainteresowanie taką formą po-
mocy jest oczywiście ogromne. 
W związku z sytuacją demograficzną 
w  naszym kraju, potrzebujących pa-
cjentów jest coraz więcej, stąd co-
dzienne zgłoszenia kolejnych osób 
do tego typu opieki. Obecnie z  na-
szą pomocą docieramy do ponad 
5000 pacjentów, na terenie 11 woje-
wództw i liczba ta wciąż rośnie. 

Jakie są koszty opieki pielęgniar-
skiej i kto je ponosi?

Koszty opieki pielęgniarskiej dla 
pacjenta są całkowicie refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w  ramach podpisanych kontraktów 
z  BetaMed SA lub innymi podmio-
tami, dlatego pacjent korzystający 
z  naszych usług nie ponosi już żad-
nych dodatkowych opłat z  tego ty-
tułu.

Jakie kwalifikacje i  predyspozycje 
powinna mieć osoba wykonująca 
zawód pielęgniarki lub pielęgnia-
rza?

Personel pielęgniarski, który za-
trudniam powinien posiadać dyplom 
pielęgniarki lub pielęgniarza oraz 
kursy i specjalizacje związane z dzie-
dziną opieki długoterminowej. Powi-
nien również przede wszystkim być 
w tym zawodzie z powołania i kochać 
swoją pracę, gdyż świadczenie usług 
pielęgniarskich w środowisku pacjen-
ta niesie ze sobą wiele wyzwań, trze-

ba nawiązać dobry kontakt nie tylko 
z pacjentem, ale również jego rodzi-
ną. Dlatego chęć niesienia pomocy 
i życzliwość dla ludzi to podstawowe 
predyspozycje w tym zawodzie. 

Jakie wymagania stawia pani per-
sonelowi zatrudnionemu w  Beta-
Med? Czy dotyczą one również cech 
osobowości?

Oczekuję od mojego personelu 
empatii, cierpliwości, dużego serca 
dla drugiego człowieka, uczciwo-
ści, otwartości na ludzi i  łatwości 
w  nawiązywaniu kontaktów inter-
personalnych. Dla pacjenta bardzo 
ważne jest jakie czynności zostaną 
przy nim wykonane przez pielęg-
niarkę, ale jednocześnie w  jaki spo-
sób. Ważny jest uśmiech, entuzjazm 
i  pozytywne podejście do pacjenta, 
dlatego odpowiednie cechy osobo-
wości w tym zawodzie to podstawa. 
Zatrudniam osoby, które kochają 
starszych ludzi i mają dla nich wiele 
życzliwości. 

Jakie znaczenie dla BetaMed i  pa-
cjentów mają przyznane placówce 
certyfikaty, nagrody i wyróżnienia?

Jest to dla nas wielkie uznanie 
i  wyróżnienie oraz mobilizacja do 
ciągłego starania się bycia lepszym. 
Kiedy otrzymujemy różnego rodzaju 
nagrody czy wyróżnienia, podnosi 
to prestiż naszej firmy w  otoczeniu, 
a  jednocześnie może być zapewnie-
niem, że pacjent jest w  naprawdę 
dobrych rękach.  

Uważa pani, że forma i sposób reali-
zacji usług medycznych, jaką świad-
czy BetaMed może być rozwiąza-
niem problemów w  polskiej służbie 
zdrowia?

Jak najbardziej jest to bardzo do-
bre i  sprawdzające się rozwiązanie, 
które funkcjonuje od 14 lat. Zarówno 
dla pacjenta jest to dogodna i  przy-
jazna usługa, ponieważ realizowana 
jest w  domu, a  z  drugiej strony dla 
NFZ jest to finansowo najmniej kosz-
tochłonny produkt, w  porównaniu 
z  tym samym produktem finanso-
wanym przez NFZ, a  realizowanym 
w szpitalach lub zakładach opiekuń-
czo-leczniczych. W związku z tym od-
działy szpitalne nie są oblegane przez 
pacjentów, którzy ze względu na 
swój stan zdrowia wymagają opieki 
medycznej ale nie muszą przebywać 
w szpitalu lub zakładzie opiekuńczo-
-leczniczym. Dlatego też najlepszym 
rozwiązaniem na to jest pielęgniar-
ska opieka domowa. 

n NOWOCZESNA REHABILITACJA
n  ODDZIAŁ DLA OSÓB  

Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ
n ODDZIAŁY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE
n  DZIENNE POBYTY I OPIEKA DLA SENIORÓW

n  PIELĘGNIARSKA OPIEKA  
DŁUGOTERMINOWA W DOMU PACJENTA

n  OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DLA PACJEN-
TÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 
W WARUNKACH DOMOWYCH

www.betamed.pl	 Chorzów,	ul.	Racławicka	20A
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Laureaci Laurów
Umiejętności i Kompetencji 2014

DIAMENTOWY LAUR
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
•  PREZYDENT RP  

BRONISŁAW KOMOROWSKI

NAGRODA SPECJALNA
ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH
•  ABP WIKTOR SKWORC –  

Metropolita Katowicki

KRYSZTAŁOWY LAUR 
Z DIAMENTEM 
•  KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE
•  WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI – Minister Skarbu 

Państwa

KRYSZTAŁOWE LAURY 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
•  SĘDZIA JERZY STĘPIEŃ – Prezes Trybunału 

Konstytucyjnego w latach 2006-2008, Prorektor 
Uczelni Łazarskiego

•  KS. BP DR GERARD KUSZ –  
Biskup senior Diecezji Gliwickiej

•  MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta 
Zabrze

•  MIROSŁAW SEKUŁA -  
Marszałek Województwa Śląskiego w latach 
2013-2014 

•  FRANCISZEK BUSZKA –  
Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa, 
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa,  
I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w 
Katowicach

PLATYNOWY LAUR 
„WYDARZENIE ROKU”
•  TOMASZ KONIOR – Architekt, autor projektu sie-

dziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach

PLATYNOWY LAUR
„NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”
•  prof. dr inż. ZBIGNIEW ŚMIESZEK –  

Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, Wiceprze-
wodniczący Rady Głównej Instytutów Naukowo-
-Badawczych

•  prof. dr hab. LESZEK ŻABIŃSKI – Rektor Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach

•  prof. dr hab. n. med. PRZEMYSŁAW JAŁOWIECKI 
– Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach

•  prof. dr hab. KAROL MUSIOŁ - Rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 2005-2012

PLATYNOWY LAUR 
„SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I 
GOSPODARCZY”
•  KAZIMIERZ BARCZYK – Wiceprzewodniczący 

Sejmiku Wojewódzwa Małopolskiego 
•  ANDRZEJ GOŚCINIAK – Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego w latach 2011-2014
•  JAN HOPPE – wieloletni działacz samorządu 

gospodarczego 
•  WIKTOR PAWLIK – Prezes Regionalnej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
•  JANUSZ TARGOSZ – Prezes Regionalnej Izby 

Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
•  HENRYK GALWAS – Prezes Zarządu Opolskiej Izby 

Gospodarczej 

PLATYNOWY LAUR 
„PRO PUBLICO BONO”
•  JACEK JANISZEWSKI – Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w latach 1997-1999, Prezes Zarządu 
Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorzą-
dowa Polska”

•  KS. KANONIK PAWEŁ BUCHTA –  emerytowany 
proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Katowicach 

•  KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. ANDRZEJ HANICH – 
Proboszcz Parafii św. Jerzego w Prószkowie 

•  WILHELM BEKER - Prezes Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Oleśnie

PLATYNOWY LAUR 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
•  ALBERT KĘPKA – Prezes Zarządu TAURON 

Wytwarzanie SA
•  JÓZEF SMOLORZ – Właściciel i Dyrektor Przedsię-

biorstwa Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL
•  MILLENIUM INWESTYCJE sp. z o.o.
•  BANK SPÓŁDZIELCZY  

W JASTRZĘBIU ZDROJU
•  HOTELE DIAMENT SA
•  ZDZISŁAW BĄK - Prezes Banku Spółdzielczego w 

Namysłowie 
•  JÓZEF GARBACZ - Prezes Zarządu Banku Spółdziel-

czego w Leśnicy
•  KAZIMIERZ GNIOT - Prezes Zarządu GNIOTPOL Sp. 

zo.o. Zakład Kurznie 

PLATYNOWY LAUR  
„KULTURA I MEDIA”
•  STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KATOWICE 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PLATYNOWY LAUR „OBECNOŚĆ NA RYNKU 
GLOBALNYM”
•  DB SCHENKER RAIL POLSKA

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 
W KATEGORII „DOSKONAŁA ZAŁOGA”
•  BRÖKELMANN POLSKA Sp. z o.o. w Opolu

ZŁOTE LAURY 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Medycyna i inżynieria biomedyczna
•  prof. dr hab. n. med. KRZYSZTOF STROJEK – Kie-

rownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych 
i Diabetologii ŚCCHS w Zabrzu, Krajowy Konsultant 
w dziedzinie diabetologii

•  prof. dr hab. n. med. JANUSZ SKALSKI – Kierownik 
Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersy-
teckiego w Krakowie-Prokocimiu

•  dr n. med. JACEK WILCZEK – Przewodniczący 
Rady Fundacji „Elektrokardiologia Ochojec”

•  lek. med. SŁAWOMIR ROWIŃSKI - Dyrektor ds. 
Medycznych Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. w Krapkowicach

Nauka i innowacyjność
•  prof. dr hab.inż. JAN MARCINIAK – Dyrektor Cen-

trum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej 
•  PREVAC Sp. z o.o. DR ANDREAS GLENZ w 

Rogowie
•  PHU GABRYPOL SP.J. Z. JUSZCZYK, R. JUSZCZYK 

w Katowicach

Samorząd zawodowy, gospodarczy i terytorialny
•  TADEUSZ SZYMANEK – Prezydent Rady Regionalnej 

Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

Menedżer, lider społeczno-gospodarczy
•  ZBIGNIEW MICHNIOWSKI – Prezes Stowarzyszenia 

„Region Beskidy” 
•  DR RICCARDO SALMERI - Korespondent Konsular-

ny Republiki Włoskiej 
•  JERZY BĘBENEK – Właściciel firmy TRANSBEJ w 

Chorzowie 
•  JAN MIKA - Właściciel firmy DREWNOPLAST w 

Strzelcach Opolskich
•  ZDZISŁAW SARNICKI - Włłaściciel Biura Handlowe-

go GAMA w Wołczynie 
•  ADAM ZADOROŻNY - Prezes Zarządu West Tech-

nology & Trading Polska Sp. z o.o. w Opolu oraz 
Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem

•  MARCUS VONHAUSEN - Członek Zarządu firmy 
ALUDESIGN Sp. zo.o. w Gorzowie Śląskim 

Instytucja wspierająca rozwój gospodarki lub 
edukująca na potrzeby firm
•  WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH
•  POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Pro Publico Bono
•  dr n. med. MICHAŁ KASZUBA – długoletni pracow-

nik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
•  ks. dr hab. ANDRZEJ NOWICKI – Duszpasterz 

środowisk gospodarczych
•  RAFAŁ WYSZYŃSKI – Prezes Zarządu Fundacji 

Giesche
•  ERWIN GRZEGORZEK - wieloletni działacz 

społeczny
•  KRZYSZTOF NAZIMEK - Dyrektor Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego 
im. Św. Jadwigi w Opolu i Dyrektor Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala dla nerwowo i psychicznie 
chorych w Branicach

Udana Inwestycja
•  JAEKEL-BUD-TECH SP. Z O.O. w Chorzowie

Polskie Przedsiębiorstwo
•  PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECH-

NICZNYCH „PRO NOVUM” SP. Z O.O. w Katowicach
•  OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w 

Bieruniu
•  BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O. w Kędzierzynie 

Koźlu
•  KAMEX SP. Z O.O. w Opolu
•  PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ 

„ECOKOM” SP. Z O.O. w Luboszycach
•  ZAGA FUNDUSZE EUROPEJSKIE w Opolu

Firma rodzinna
•  TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M. SPÓŁKA 

JAWNA w Strzelcach Opolskich

Firma społecznie odpowiedzialna
•  ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWYCH 

RUDATOM DARIUSZ SZNOTALA w Kępie

Inwestycja zagraniczna w Polsce
•  POLARIS POLSKA SP. Z O.O. w Opolu
•  MEB TECHNICAL GMBH SP. Z O.O. w Opolu

Załoga - Wspólny sukces
•  OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA w Łosiowie
•  DIEHL CONTROLS POLSKA SP. Z O.O. w Namy-

słowie

Media
•  Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu 

„Radio Opole” SA

Kobieta Przedsiębiorcza
•  BEATA DRZAZGA – Prezes Zarządu BETAMED SA
•  MAGDALENA MAJORCZYK – Dziennikarka, trenerka 

biznesu, właścicielka grupy JMP

ZŁOTY LAUR FORUM MŁODYCH
•  JAKUB NAGÓRSKI – Właściciel Agencji Kreatywnej 

„kręci się!”

Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji 2014r.

Pro Publico Bono
•  Ewa Gawin  Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowe-

go w Woskowicach Małych

Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki 
rynkowej lub edukująca na potrzeby firm
•  R&M Centrum Szkolenia Zawodowego  z Krapkowic

Menadżer, lider społeczno-gospodarczy
•  Agnieszka Sawicka  Dyrektor Zarządzający firmy 

ZND CE sp. z o.o. z Opola
•  Erwin Filipczyk Prezes Śląskich Kruszyw Natural-

nych Sp. z o.o.

Polskie przedsiębiorstwo
•  Młyn Dalachów Grażyna i Stefan Kurczakowscy 

z Dalachowa
•  Przedsiębiorstwo „PORJOT” Jerzy Pordzik z Izbicka
•  KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe – Ry-

szard Kociok z Chróścic
•  FOTON Sp. z o.o. Volodymyr Pastushenko z Opola
•  EKO-PROBUD  Bartosz Szczepanek z Gogolina
•  BUDOPAP Sp. z o.o. Henryk Żok z Krapkowic
•  Firma Handlowo – Usługowa „BOLEK – HURT” 

Brygida Chuć i Firma Handlowo –Usługowa 
„BOLEK” Usługi Malarsko - Budowlane Hubert 
Chuć z Kościeliska

Udana inwestycja
•  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu

Załoga – wspólny sukces
•  Spółdzielnia Pracy „CUKRY NYSKIE”   

•  Hubert Brodacki Salon Fryzjersko-Kosmetyczny 
z Olesna

•  PAGRO Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne 
w Pągowie i Prezes Antoni Płócieniczak

Firma społecznie odpowiedzialna
•  Opolska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Przyszłość” 

w Opolu
•  OPOLREM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Technicznej 

Obsługi Przemysłu z Choruli 
•  Klimkiewicz Knapik s.c. z Opola  

Firma rodzinna
•  Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna GAJO 

Wojciech Gajowczyk z Kluczborka
•  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transporto-

we „ JUREX „ Jerzy Lipiński z Lasowic Wielkich

Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy
•  Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa 

Opolskiego

Medycyna i inżynieria biomedyczna
•  Dariusz Sokołowski dr. n. med. Specjalista Chirurgii 

Ogólnej Szpitala  Wojewódzkiego w Opolu

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji 2014

Pro Publico-Bono
•  Krzysztof Nazimek Dyrektor Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego 
im. św. Jadwigi w Opolu i Dyrektor Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
chorych w Branicach

Menedżer, lider społeczno-gospodarczy
•  Jan Mika właściciel firmy DREWNOPLAST ze 

Strzelec Opolskich
•  Zdzisław Sarnicki właściciel Biura Handlowego 

GAMA z Wołczyna
•  Adam Zadorożny Prezes Zarządu WEST TECHNO-

LOGY & TRADING Polska Sp. z o.o. z Opola i Prezes 
Stowarzyszenia „Park Przemysłowy Metalchem”

•  Marcus  Vonhausen,  Członek Zarządu  firmy 
AluDesign z Gorzowa Śląskiego  

Polskie Przedsiębiorstwo
•  BRENNTAG POLSKA sp. z o.o. z  Kędzierzyna – 

Koźla
•  Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” 

sp. z o.o. z Luboszyc
•  KAMEX Sp. z o.o  z Opola
•  ZAGA Fundusze Europejskie z Opola

Inwestycja Zagraniczna w Polsce
•  POLARIS Poland Sp. z o.o.  
•  MEB Technical GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce 

z Opola

Załoga – Wspólny Sukces 
•  DIEHL CONTROLS POLSKA  Sp. z o.o. z Namy-

słowa
•  OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 

W ŁOSIOWIE

Firma społecznie-odpowiedzialna
•  Zakład Usług Transportowo Sprzętowych „RUDA-

TOM” Dariusz Sznotala z Kępy k. Opola

Firma rodzinna
•  TRANSANNABERG WIESIOLLEK   J.M. Spółka 

Jawna ze Strzelec Opolskich

Media
•  Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu 

„Radio Opole” SA

Medycyna i Inżynieria biomedyczna 
•  lek. med. Sławomir  Rowiński  Dyrektor ds. 

medycznych Krapkowickiego Centrum Zdrowia 
sp. z o.o.

Platynowe Laury 2014

„Doskonała Załoga”
•  BRŐKELMANN POLSKA  sp. z o.o. z Opola

„Laur Umiejetności i Kompetencji”
•  Zdzisław Bąk Prezes Banku Spółdzielczego 

w Namysłowie
•  Kazimierz Gniot właściciel firmy GNIOTPOL
•  Józef Garbacz Prezes Banku Spółdzielczego 

w Leśnicy  

„Pro Publico Bono”
•  Wilhelm Beker Prezes Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Oleśnie

Kryształowy Laur Umiejetności i Kompetencji 2014
•  Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa

Nagroda Specjalna „Opolskiego Orła Księcia Jana 
Dobrego”
•  Elżbieta Bieńkowska Europejski Komisarz ds. Rynku 

Wewnętrznego i Usług

OPOLE

KATOWICE

Uczelnia nie tylko techniczna
Rektor Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach
prof. WST dr inż. arch.
Andrzej Grzybowski.

Utworzona w  2003 roku Wyż-
sza Szkoła Techniczna w Katowi-
cach to obecnie jedna z prężniej 
działających uczelni wyższych 
w  województwie śląskim. Roz-
poczęliśmy naszą działalność od 
kierunków technicznych uzupeł-
niając je w kolejnych latach o kie-
runki artystyczne. W  tej chwili 
w  murach uczelni kształci się 
około dwa tysiące studentów na 
dwóch wydziałach i  dziewięciu 
kierunkach. 

Na Wydziale Architektury, Bu-
downictwa i Sztuk Stosowanych 
kształcimy na kierunkach:  Archi-
tektura i  Urbanistyka, Budow-
nictwo, Architektura Wnętrz, 
Gospodarka Przestrzenna, Wzor-
nictwo ze Specjalnością Projek-
towania Mody i Biżuterii, Grafika 
i najnowszy kierunek Mechatro-
nika. Na Wydziale Mediów, Ak-
torstwa i  Reżyserii prowadzone 
są kierunki: Reżyseria i  Realiza-
cja Obrazu Filmowego Telewi-
zyjnego i Fotografia. Kierunki te 
prowadzone są pod patronatem 
Telewizji TVS oraz Radia Silesia 
działającego w  Zabrzu. Założy-
ciel i kanclerz Uczelni, Arkadiusz 
Hołda to także prezes telewizji 
TVS i Radia Silesia.

Główna siedziba szkoły mieści 
się w Katowicach, w gruntownie 

przebudowanym budynku po 
dawnej szkole budowlanej. Roz-
poczynaliśmy działalność w  bar-
dzo skromnych warunkach. Ist-
niejący budynek  przy ul. Rolnej 
został odnowiony i  rozbudowa-
ny przy wsparciu  środków unij-
nych. Podobnie rozbudowaliśmy 
dla naszych potrzeb zabytkowe 
budynki na potrzeby drugiego 
wydziału w centrum Zabrza przy 
ul. Park Hutniczy. Mieści się tam 
obecnie Wydział Mediów, Aktor-
stwa i  Reżyserii  oraz Ośrodek 
Kultury i Edukacji służący miesz-
kańcom Zabrza. Obiekt ten są-
siaduje z  teatrem i  filharmonią, 
zatem jest to bardzo dobra lo-
kalizacja dla tych artystycznych 
kierunków. 

Dysponujemy obecnie prze-
stronnymi, nowoczesnymi salami 
wykładowymi, salami ćwiczeń 
i laboratoriami, wyposażonymi w  
najnowszy sprzęt komputerowy 
i  audiowizualny, umożliwiający 
nagrania telewizyjne i  prowa-
dzenie telekonferencji. W najbliż-
szych miesiącach nastąpi otwar-
cie nowego obiektu związanego 
z  Uczelnią. Dzięki pozyskanym 
przez nas środkom z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego zbudowaliśmy od podstaw 
w  Katowicach nowoczesne Cen-
trum Naukowo-Technologiczne. 

Będzie ono ośrodkiem badaw-
czym nastawionym na łączenie 
nauki z przemysłem.  

Z  biegiem lat nasza uczelnia 
stała się szkołą techniczno-arty-
styczną. Jej ciągły rozwój, uru-
chamianie nowych kierunków, 
filia w Zabrzu i nasza najnowsza 
inwestycja, Centrum Naukowo-
-Technologiczne to niewątpliwy 
sukces. Staramy się, aby nasza 
szkoła dawała  szerszą ofertę 
kształcenia, aby młodzi ludzie 
mieli możliwość wyboru. 

Obecnie w murach WST swojej 
przyszłej drogi zawodowej mogą 
szukać już nie tylko miłośnicy 
architektury i  budownictwa ale 
i osoby obdarzone innymi talen-
tami i  umiejętnościami. Poprzez 
Grafikę, Wzornictwo, Media czy 
Realizację Obrazu i  Fotografikę 
rozwijamy się w kierunkach arty-
stycznych. Prowadzimy również 
studia podyplomowe  dla kadry 
zarządzającej i  pracowników 
w zakresie m.in: architektury, pla-
nowania, nieruchomości i  trans-
portu kolejowego, a także sceno-
grafii, charakteryzacji, fotografii 
czy nowych mediów.

Zatem nie jest to już jedynie 
szkoła techniczna, ale huma-
nistyczna i  artystyczna. Mamy 

nadzieję, że uda nam się utwo-
rzyć  kolejne atrakcyjne kierunki 
studiów. Ważne jest dla nas tak-
że, aby studenci byli współgo-
spodarzami uczelni, stąd dobre 
kontakty z  samorządem, udział 
studentów w konferencjach i wy-
stawach, redagowanie własnego 
czasopisma pod nazwą „Voice”.  
Zachęcamy także naszych stu-
dentów do różnych form aktyw-
ności poza obowiązkowym pro-
gramem studiów.

Obecnie uczelnie wyższe za-
czynają odczuwać skutki niżu de-
mograficznego, natomiast mu-
szę przyznać, że nie zachwiał on 
naborem na kierunki artystyczne 
i techniczne. Kształcimy na takich 
kierunkach, które dają perspek-
tywy zatrudnienia, są atrakcyjne 
i niepowtarzalne.

Nie jesteśmy bierni wobec 
niżu, szukamy nowych rozwią-
zań, systematycznie się rozwija-
my i rozszerzamy ofertę eduka-
cyjną.

Stawiamy większy nacisk na 
jakość uczenia, bliższy kontakt 
studenta z wykładowcą i wzbo-
gacenie kształcenia poprzez 
wspieranie ich twórczości two-
rząc liczne pokazy mody, festiwa-
le i wystawy. 
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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 464/1, 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 Ja-
strzębia Zdrój. Teren posiada dostęp do drogi wojewódzkiej, oddalony o 
500m od linii kolejowej. Odległość od granicy Republiki Czeskiej w ciągu 
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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Problemem polskiego samorządu
jest wciąż niedoskonałe prawo
Z Zygmuntem Frankiewiczem, przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów, prezydentem Gliwic o działalności stowarzyszenia i sytuacji samo-
rządów w Polsce rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Jak, po ćwierćwieczu, ocenia pan re-
alizację założeń reformy samorzą-
dowej w Polsce?

Samorządy w Polsce, szczegól-
nie te szczebla gminnego, mają do-
brą pozycję, szerokie kompetencje 
i dysponują relatywnie wysokimi 
środkami finansowymi. Wiem, że ta-
kie zdanie może wzbudzać kontro-
wersje, ale uważam, że na tle innych 
państw w  Europie, szczególnie tych 
na wschód on nas, można tak właśnie 
stwierdzić. Oczywiście mamy swoje 
problemy. Niemniej przywrócenie 
samorządu w latach 90. oraz póź-
niejsza reforma rządu Jerzego Buzka 
to z pewnością jedne z najbardziej 
udanych projektów III RP. Ogromną 
poprawą w zarządzaniu gminami 
było wprowadzenie wyborów bez-
pośrednich na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów. Zaczynałem pracę 
w samorządzie jeszcze w czasach, 
gdy gminami zarządzały wybierane 
przez radnych zarządy, więc mam 
odpowiednią perspektywę, aby to 
ocenić. Z tego punktu widzenia za 
godne rozważenia uważam ana-
logiczne wzmocnienie pozycji sta-
rostów i marszałków. Dzisiaj wielu 
z  nich to zakładnicy zmieniających 
się układów politycznych, często 
partyjnych lub wręcz „partyjniackich”. 
Podstawowym problemem polskie-
go samorządu jest obecnie jednak 
konieczność zmagania się z bardzo 
niedoskonałym prawem: sprzecz-
ne przepisy, niejasne kompetencje, 
dowolność interpretacji stosowana 
przez instytucje nadzorcze. Pewne 
nadzieje na poprawę tej sytuacji da-
wał projekt reformy samorządowej 
zaproponowany przez prezydenta 
Komorowskiego, który miał przywró-
cić klauzule generalne. Niestety dzi-
siaj nie wiemy, czy ma on szanse na 
wprowadzenie w życie. 

Co jakiś czas podnoszone są postu-
laty o konieczności wprowadzenia 
większej liczby województw. Uważa 
pan, że to słuszny kierunek?

Status stolicy regionu daje mia-
stom go posiadającym ogromną 
premię rozwojową. Rozumiem zatem 
takie dążenia. Uważam jednak, że 
dla rozwoju całych regionów lepiej 
jest, jeśli są one duże i silne. Zbytnie 
rozdrobnienie nie doprowadzi do 
dobrych rezultatów. Premia rozwo-
jowa, jaką daje status stołeczności 
mogłaby jednak zostać podzielona 
na kilka ośrodków w danym regio-
nie. Nie wszystkie instytucje i urzędy 
muszą być zlokalizowane w jednym 
tylko mieście. Mamy tu do czynienia 
z takim centralistycznym myśleniem 
o państwie, które najlepiej widać 
po koncentracji krajowych instytu-

cji w Warszawie. W wielu miejscach 
na świecie, chociażby w sąsiednich 
Niemczech, wygląda to inaczej i my-
ślę, że funkcjonuje z pożytkiem dla 
całego państwa. 

Coraz więcej obowiązków władze 
centralne cedują na samorządy, 
szczególnie powiaty. Uważa pan, że 
są one w stanie podołać tym wyzwa-
niom?

Powiaty mają znacznie słabszą po-
zycję niż miasta na prawach powiatu. 
Zarówno w wymiarze finansowym, 
jak i organizacyjno-politycznym, 
o którym mówiłem wcześniej. Ten 
szczebel samorządu powinien zo-
stać zatem wzmocniony, ponieważ 
wykonuje zadania, które przekracza-
ją możliwości małych gmin. Skoro 
przez lata wytworzyliśmy w wielu 
miejscach bardzo profesjonalną ad-
ministrację powiatową, to warto, aby 
państwo z tego korzystało, decen-
tralizując kolejne zadania. Musi się 
to jednak odbywać z przekazaniem 
środków umożliwiających ich spraw-
ną realizację. 

Do realizacji jakich celów został 
powołany Śląski Związek Gmin i Po-
wiatów i w jaki sposób na praktykę 
przekładają się działania Związku?

Związek powstał w  1991 roku jako 
stowarzyszenie pod nazwą Związek 
Gmin Górnego Śląska. Jego głównym 
celem miała być integracja samo-
rządów lokalnych szeroko pojętego 
Regionu Górnego Śląska, skupiając 
gminy z czterech ówczesnych wo-
jewództw: katowickiego, bielskie-
go, częstochowskiego i opolskiego. 
Wkrótce Związek postawił sobie jesz-
cze ambitniejsze zadanie – stworze-
nie transgranicznej platformy współ-
pracy z bliskimi gminami czeskiej 
części Śląska i Północnych Moraw, 
przy zachowaniu zasady poszanowa-
nia integralności obu państw. W 1992 
roku stowarzyszenie zostało prze-
kształcone w Związek Gmin Górnego 
Śląska i Północnych Moraw. Zaanga-
żowanie środowisk samorządowych 
po obu stronach granicy pozwoliło 
Związkowi na rozszerzenie zakresu 
działania i odegranie znaczącej roli 
jako inspiratora i realizatora wielu 
przedsięwzięć przyczyniających się 
do społecznego i gospodarczego 
zbliżenia i rozwoju obydwu regio-
nów. Dokonana w roku 1998 w Polsce 
reforma ustrojowa, w rezultacie której 
restytuowano samorząd szczebla po-
wiatowego oraz powołano do życia 
duże samorządowe województwa, 
postawiła przed Związkiem zupełnie 
nowe zadania, wymagające również 
nowych form organizacyjnych. We 
wrześniu 1999 roku dokonano sta-

tutowego rozdzielenia polskiej i cze-
skiej strony stowarzyszenia. Polska 
strona Związku przyjęła nazwę Śląski 
Związek Gmin i Powiatów i w takiej 
formie działa do dzisiaj.

Obecnie Związek zrzesza blisko 
130 jednostek samorządu teryto-
rialnego (w tym wszystkie miasta na 
prawach powiatu) w województwie 
śląskim, a swoim zasięgiem obejmu-
je obszar zamieszkały przez ponad 
4 mln osób. Podejmowane przez 
Związek inicjatywy i działania mają 
na celu integrowanie na płaszczyźnie 
regionalnej śląskich gmin i powiatów 
województwa śląskiego, kształtowa-
nie wspólnej polityki samorządów 
terytorialnych, wspieranie i promocję 
samorządności lokalnej oraz upo-
wszechnianie modelowych rozwią-
zań w zakresie rozwoju lokalnego 
i  zarządzania w gminach i powia-
tach. Związek realizuje wiele projek-
tów, w tym od kilku lat duży projekt 
dotyczący sprawności zarządzania 
w  urzędach gminnych i starostwach 
powiatowych Benchmarking – narzę-
dzie efektywnej kontroli zarządczej 
w  urzędach miast na prawach po-
wiatu, urzędach gmin i starostwach 
powiatowych. 

Uważa pan, że ŚZGiP skutecznie 
spełnia swoją rolę?

Związek jest dzisiaj największą 
regionalną organizacją samorządo-
wą. Podejmuje szereg cennych ini-
cjatyw. Za szczególnie wartościową 
uważam wypracowywane od lat, 
bardzo merytoryczne stanowiska do-
tyczące zapisów prawa regulujących 
działalność samorządu. Dzisiaj wiele 
osób, a nawet organizacji, funkcjo-
nuje w  przestrzeni publicznej dzięki 
chwytliwym, często populistycznym 
hasłom. Wspólny głos samorządów 
naszego województwa, którego 
wyrazem są publikacje ŚZGiP, jest 
zawsze wynikiem merytorycznej, 
fachowej pracy, trudno zatem z nim 
polemizować.

W poniedziałek, 12 stycznia, odby-
ło się spotkanie samorządowców 
z premier Ewą Kopacz. Może pan 
ocenić to wydarzenie? Jakie ma 
znaczenie zarówno dla samorzą-
dowców, jak i władz centralnych? 
Jakie tematy podczas tego spotka-
nia poruszono? Jakie wnioski płyną 
z tych rozmów?

Na wnioski przyjdzie poczekać. 
Zabiegaliśmy o to spotkanie, aby 
w gorącej atmosferze sporu rządu ze 
związkami zawodowymi przedstawić 
nasz punkt widzenia na branżę gór-
niczą oraz na skutki społeczno-go-
spodarcze jakie całemu naszemu re-
gionowi mogą przynieść pochopne 

działania. Program ogłoszony przez 
rząd, który był zarzewiem tamtego 
konfliktu, był, dyplomatycznie rzecz 
ujmując, nie najlepiej przygotowa-
ny. O kłopotach Kompanii Węglowej 
alarmowaliśmy od miesięcy. Kolejne 
miasta słały w tej sprawie apele do 
rządu. Od lat wiadomo było, że w pol-
skim górnictwie narastają patologie, 
które przy spadku cen węgla musiały 
doprowadzić do tragedii. Uważam, 
że sprawne funkcjonowanie spółek 
górniczych jest odpowiedzialnością 
rządu RP, ponieważ to Skarb Pań-
stwa jest ich właścicielem. Węgiel 
jest dzisiaj, i będzie jeszcze przez 
wiele lat, naszym podstawowym 
surowcem energetycznym. Polskie 
górnictwo potrzebuje pilnych zmian, 
inwestycji, ograniczenia zatrudnie-
nia, ale przede wszystkim dobrego, 
odpowiedzialnego zarządzania. Na-
sza gliwicka kopalnia, która według 
pierwotnych planów rządu została 
przeznaczona do likwidacji, ma per-
spektywę na uzyskanie rentowności 
w stosunkowo krótkim okresie. Tak 
wynika z analizy, którą na nasze zle-
cenie przygotował zespół pod kie-
rownictwem jednego z najlepszych 
polskich ekspertów w dziedzinie gór-
nictwa, prof. Andrzeja Karbownika, 
rektora Politechniki Śląskiej. Proble-
mów nie da się zamiatać pod dywan 
w nieskończoność. Państwo ma tutaj 
zadanie do wykonania i porozu-
mienie, które zakończyło spór, jest 
dopiero początkiem drogi. Restruk-
turyzacja górnictwa oznacza spore 
wyzwanie dla całego naszego regio-
nu, dlatego przedstawiciele śląskich 
samorządów wyrażali gotowość do 
współpracy z rządem. Nasi przedsta-
wiciele są do dyspozycji rządowego 
zespołu, który powstał, aby zmierzyć 
się z problemem. Mam nadzieję, że 
nie zabraknie dobrej woli, by z tej 
oferty skorzystać. Pierwsze rozmowy 
na ten temat pozwalają na pewną 
dozę optymizmu. 

PM Doradztwo Gospodarcze wraz z Partnerami
zapraszają do udziału w bezpłatnych seminariach dla firm rodzinnych. 

NAJBLIŻSZE SEMINARIA:
27.02.2015 – Dąbrowa Górnicza, 6.03.2015 – Kraków, 13.03.2015 – Warszawa, 

20.03.2015 – Katowice, 23.04.2015 – Częstochowa

Więcej informacji na stronie www.sukcesja.org

Czy przygotowania do sukcesji sta-
nowią w firmach rodzinnych duże 
wyzwanie? 

[NESTOR]: Przygotowanie sukce-
sji jest bardzo dużym wyzwaniem. 
Jestem nestorem i wiem, że przygo-
towanie do sukcesji wymaga autore-
fleksji i określenia własnych planów 
na życie, w tym „życie pozafirmowe”. 
Często świat nestora to praca w stwo-
rzonym przez siebie przedsiębior-
stwie, gdzie nestor czuje się szczęśli-
wy, niezależny, ma wpływ i kontrolę. 
Jest potrzebny, wręcz niezbędny. Dla-
tego tak ważne jest, aby uświadomić 
sobie istnienie życia poza firmą i 
możliwość czerpania z niego satys-
fakcji i szczęścia. Łatwo powiedzieć, 
trudniej zrobić. Sama jestem tego 
przykładem. 

Kolejna trudność to czy mam co 
przekazać, czy moja często mała firma 
stanowi wartość dla kogoś, poza mną? 
Jeśli niezależnie od wielkości i  stopnia 
zorganizowania przedsiębiorstwa 
znajdzie się kontynuator, który do-
strzeże potencjał, pozostaje szereg 
kolejnych trudnych pytań. Komu prze-
kazać obowiązki, jak wybrać godnego 
następcę, który będzie potrafił utrzy-
mać i rozwinąć firmę. Często nestor 
czuje obowiązek, oczekiwanie, wręcz 
presję, aby przekazać firmę synowi 
lub córce. Jednak zdarza się tak, że 
dziecko nie chce się angażować lub 
nie ma odpowiednich kompetencji. 
Albo co w sytuacji, gdy jego wizja roz-
woju przedsiębiorstwa jest odmienna 
od wizji nestora? I  któremu z dzieci 
przekazać firmę? A co z pozostałymi 
członkami rodziny? Mam dwoje dzie-
ci, syn pracuje w naszym przedsię-
biorstwie, córka deklaruje, że firma w 
ogóle jej nie interesuje. Wartość firmy 
jest rodzinna. Jak przekazać ją synowi, 
żeby nie skrzywdzić córki? Mamy jesz-
cze jedno dziecko, pracuje u nas także 
na pół etatu córka wspólników. Przed 
nami rozwiązanie ważnego problemu. 
Jeżeli dzieci będą chciały w przyszło-
ści przejąć firmę, jak pogodzić interesy 
wszystkich? 

Trzecia trudność, kiedy, jak to zro-
bić i czy można po prostu być rentie-
rem swojego przedsiębiorstwa oraz 
na jakich warunkach? Czwarta, ile 

to będzie kosztowało, bo często bez 
pomocy osób, które mają szerokie 
doświadczenie w przeprowadzeniu 
procesu sukcesji sam nestor nie jest 
w stanie jej skutecznie dokonać, ani 
kompetencyjnie, ani organizacyjnie, 
prawnie, wreszcie finansowo.

[SUKCESOR]: Do momentu roz-
poczęcia projektu dot. sukcesji, te-
mat ten właściwie w naszej firmie 
nie istniał. Wzmianki o tym, że firma 
zostanie kiedyś odziedziczona przez 
młodsze pokolenie wprawdzie się 
pojawiały, ale głównie w trakcie spo-
radycznych rozmów o mojej dalekiej 
przyszłości lub planach emerytalnych 
rodziców. Dopiero projekt pokazał jak 
ważne i  trudne jest to zagadnienie. 
Od krakowskich warsztatów, kwestia 
sukcesji zaczęła pojawiać się zdecy-
dowanie częściej i stanowi osobny 
temat do rozmów. Dla mnie najwięk-
sze wyzwanie stanowiło podjęcie de-
cyzji, czy w ogóle chcę angażować się 
w życie firmy oraz czy pragnę wiązać 
swoją przyszłość z dziedzictwem mo-
ich rodziców. Niewątpliwą trudność 
stanowi więc deklaracja obu stron. 
Zawsze pozostaje także niewiado-
ma, czy mam wystarczającą wiedzę 
i  kompetencje, aby poradzić sobie  
z prowadzeniem firmy oraz czy jedna 
lub druga strona jest zdecydowana 
w  planach sukcesji i  nie zechce się 
wycofać.

Kolejnym wyzwaniem jest wspólna 
wizja firmy. Czasem sukcesor, o czym 
już wspomnieliśmy, może mieć zu-
pełnie inny pomysł na rozwój przed-
siębiorstwa, a konfrontacja z tym, jak 
nestor widzi firmę w perspektywie lat, 
także do łatwych nie należy. Temat 
sukcesji w naszym przypadku, tak 
naprawdę, jest jeszcze przed nami. Po-
zostają dużo trudniejsze kwestie, m.in. 
jak rozdzielić firmę pomiędzy poten-
cjalnych sukcesorów.
Czy „Przewodnik po sukcesji” jako 
narzędzie do planowania działań 
sukcesyjnych jest przydatne? Czy 
poszerza sukcesyjne know-how? 
Czy spotkali się państwo wcześniej 
z podobnym produktem? Czy byliby 
państwo skłonni polecić zapozna-
nie się z  „Przewodnikiem” innym 
właścicielom firm rodzinnych?

[NESTOR]: W „Przewodniku po suk-
cesji” można znaleźć odpowiedzi na 
wiele z powyższych pytań. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje przejrzystość 
treści i czytelna struktura, kluczowe 
pytanie plus opis związanych z nim 
zagadnień uzupełniony przykładami. 
Książka pokazuje obszary ważne dla 
sukcesji, planowanie, kapitał ludzki, 
strategia, organizacja, aspekty prawne 
i ekonomiczne. Pokazuje też konse-
kwencje unikania tematu sukcesji. Jest 
prawdziwym przewodnikiem, umożli-
wiając optymalne przygotowanie 
procesu przekazania wiedzy, wartości 
i  władzy. Że takie są etapy sukcesji 
dowiedziałam się właśnie z „Przewod-
nika...”. A jeżeli na proces sukcesji nie 
jesteśmy gotowi, przez uniwersalność 
wielu zagadnień może być bardzo 
dobrym podręcznikiem biznesu. Jest 
to nowość, pojawia się coraz więcej 
artykułów podejmujących temat suk-
cesji, ale jedynie w „Przewodniku po 
sukcesji” znalazłam tyle wiedzy zgro-
madzonej w jednym wydawnictwie. 
Polecam wszystkim  właścicielom firm 
rodzinnych zapoznanie się z „Prze-
wodnikiem...” i pracę według jego 
wskazówek. 

[SUKCESOR]: „Przewodnik...” po-
zwala uporządkować wiele spraw 
w tematyce sukcesji. Myślę, że 
ogromna większość przedsiębior-
ców chciałaby pozostawić po so-
bie dziedzictwo, jakim jest firma 
budowana przez lata, nierzadko 
z  ogromną pasją, zaangażowaniem, 
kosztem wielu wyrzeczeń. W kwestii 
planowania sukcesji, „Przewodnik...” 
jest więc doskonałym wstępem i po-
winien pomóc przyszłym nestorom 
w przygotowaniach do tego procesu. 

Jakie korzyści odniosła firma Test 
Systemy Uszczelniające z  udziału 
w projekcie „Przewodnik po sukcesji 
w firmach rodzinnych”? 

[NESTOR]: Moje osobiste do-
świadczenia przekładają się na ko-
rzyści dla firmy. Udział w projekcie 
dał mi poczucie wolności. Mając 
świadomość wagi sukcesji, etapów, 
z których się składa oraz czasu, jaki 
należy przewidzieć na jej przepro-
wadzenie, mogę swobodniej po-

dejmować decyzje. Nie czuję się 
zakładnikiem firmy. Chętniej i od-
ważniej podejmuję decyzje związa-
ne z rozwojem firmy, wzrostem jej 
wartości, budowaniem strategii, de-
legowaniem uprawnień, doborem 
współpracowników i tworzeniem 
profilu kompetencyjnego dla suk-
cesora. Wiem, że warto go cierpliwie 
poszukać, poczekać, warto dać czas 
dzieciom na podjęcie decyzji i właś-
ciwe przygotowanie, bez wywiera-
nia na nie presji i  stosowania szan-
tażu emocjonalnego. Mój syn oraz 
córka wspólników, pracując w firmie 
rodzinnej zbierają cenne doświad-
czenia, od podstaw poznając funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa. Uczą 
się, kończą studia podyplomowe, 
rozwijają swoje zdolności. My, rodzi-
ce i nasze dzieci, mamy świadomość 
konieczności doświadczenia przez 
nich pracy w innych środowiskach, 
w innych przedsiębiorstwach. Może 
kiedyś wrócą do firmy, żeby ją prze-
jąć. Razem możemy stworzyć wa-
runki, które im to umożliwią. Jeżeli 
jednak dzieci wybiorą inną drogę za-
wodową, my, rodzice, będziemy na 
to przygotowani. Traktujemy dzieci 
jako szansę na sukcesję, nie obo-
wiązek. Udział w projekcie poprzez 
kontakt z  innymi firmami rodzin-
nymi i ekspertami z  dziedziny psy-
chologii, prawa i  finansów nauczył 
nas dystansu i odpowiedzialności za 
przyszłość firmy od zaraz, tu i  teraz, 
w szerokim kontekście trwania i roz-
woju. Słowo sukcesja zawiera w so-
bie sukces, mnie to napawa dużym 
optymizmem!

[SUKCESOR]: Przede wszystkim 
zdaliśmy sobie sprawę, że proces suk-
cesji wcale nie jest taki odległy i że 
nie należy odkładać go zbyt daleko 
w czasie. Forma oraz zagadnienia po-
ruszane na warsztatach wyklarowały 
nam, na jakie etapy należy podzielić 
sukcesję oraz na co należy zwrócić 
szczególną uwagę. Mnie osobiście 
najbardziej podobała się możliwość 
poznania ludzi, których temat ten 
równie mocno interesuje. Cenne były 
także wskazówki osób, które sukcesję 
mają już za sobą lub są w trakcie od-
dawania, bądź dziedziczenia firmy. 

Słowo sukcesja zawiera w sobie sukces.
To napawa optymizmem
Z Joanną i Przemysławem Okularczykami, nestorem i sukcesorem firmy 
TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE z Częstochowy o zawiłościach i znaczeniu 
sukcesji rozmawia Marcin Prynda.
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Mysłowiczanie mają realny wpływ
na miasto i samorządność

Jakie przedsięwzięcia zamie-
rzał pan zrealizować podczas 
poprzedniej kadencji, a  jakie 
postanowienia w  tym zakresie 
powziął pan obecnie?

Poprzednia kadencja była zde-
cydowanie odmienna od obec-
nej. Wówczas nasze działania zde-
terminowane były koniecznością 
ustabilizowania finansów miasta. 
Uzyskanie takiego solidnego 
gruntu pozwoliło na skuteczne 
pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. W oparciu o nie właśnie pla-
nujemy stopniowy rozwój Mysło-
wic. Priorytetem są zatem dalsze, 
sukcesywne i  szeroko rozumiane 
remonty zarówno ulic, jak i  np. 
zabytkowych kamienic. Kolejnym 
olbrzymim wyzwaniem podjętym 
przez nas jest zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych. Rewi-
talizację terenów pokopalnianych 
włączyliśmy w  pakiet projektów 
zgłoszonych w  ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych. 
Na zrealizowanie dwudziestu my-
słowickich inwestycji ubiegamy 
się o  niebagatelną kwotę prawie 
47 mln zł. Chcemy maksymalnie 
wykorzystać szansę jaką stwarza-
ją fundusze europejskie do 2020 r. 
Zamierzamy kontynuować syste-
matyczny i  harmonijny rozwój 
miasta we wszystkich dziedzi-
nach, w tym również w dziedzinie 
edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Które z nich wpłynęły na sukces 
finansowy, ekonomiczny i infra-
strukturalny Mysłowic, decydu-
jąc o wysokim miejscu w rankin-
gach samorządów?

Niezależni eksperci doceniają 
przede wszystkim nasz, mysło-
wicki sukces infrastrukturalny 
i  ekonomiczny. Potwierdzeniem 
istotnych zmian w  zarządzaniu 
miastem są m.in. wyniki ubie-
głorocznego raportu pisma 
„Wspólnota” dotyczącego suk-
cesu kadencji od 2010 do 2014 
roku. Wśród miast na prawach 
powiatu z  całego kraju uplaso-
waliśmy Mysłowice na siódmej 
pozycji, awansując o 32 miejsca. 
Na obecny sukces wpływ miały 
zatem zarówno dobre notowa-
nia finansów, jak i zmiany w sfe-
rze infrastruktury oraz ekonomii. 
Takie zestawienia i dobre oceny 
oczywiście cieszą, ale przede 
wszystkim motywują do dobrej 
pracy.

Co uważa pan za największe 
osiągnięcie Mysłowic i mysłowi-
czan?

Naszym wspólnym osiągnię-
ciem jest stabilizacja uzyskana 
przez miasto. Mysłowice są dzi-
siaj poważnym partnerem go-
spodarczym i  inwestycyjnym. 
Dzięki temu możliwa jest współ-
praca np. z pobliskimi miastami 

i  realizacja wspólnych projek-
tów. Przykładem jest choćby 
planowana budowa Drogowej 
Trasy Średnicowej wspólnie 
z Jaworznem i Sosnowcem. Dziś 
mieszkańcy czują, że mają real-
ny wpływ na miasto i samorząd-
ność. Myślę, że to największa 
i bardzo pozytywna zmiana, któ-
ra nastąpiła w  ostatnich latach. 
Niebywale wzrosło wśród my-
słowiczan poczucie społecznej 
odpowiedzialności za miasto. 
Zwiększyła się nie tylko liczba, 
ale i  ranga stowarzyszeń. Dzi-
siaj mieszkańcy chcą i  włączają 
się w  działania miasta. Świad-
czą o  tym choćby realizowane 
projekty unijne: „Aktywowani 
– edukacja obywatelska orga-
nizacji pozarządowych”, „Mysło-
wickie konsultacje na-prawdę” 
i „My – part”. Kolejnym krokiem 
w kierunku wzmocnienia samo-
rządności jest powołanie rad 
dzielnic. Już mamy dobrze dzia-
łającą Młodzieżową Radę Miasta, 
a  organizuje się również Rada 
Seniorów. Przekonany jestem do 
tego, że przyszłość samorządów 
należy do dużej i coraz większej 
aktywności mieszkańców jako 
obywateli. Włączanie mysłowi-
czan w działania na rzecz miasta 
i  najbliższego środowiska ma 
po prostu głęboki sens. Tak się 
wzmacnia poczucie tożsamości. 

Jakie inwestycje są obecnie rea-
lizowane w mieście?

Wspomnę jedynie o zakończo-
nej  modernizacji Rowu Kosztow-
skiego, czyli niezbędnej inwe-
stycji za ponad 330 tys. zł. W  tej 
samej dzielnicy planujemy budo-
wę nowej siedziby Przedszkola 
nr 10. W pierwszym półroczu br. 
opracowana będzie niezbędna 
dokumentacja tej inwestycji. Naj-
ważniejsze jednak, ze względów 
strategicznych dla rozwoju mia-
sta, są  przygotowania do budo-
wy Drogowej Trasy Średnicowej.  
Po zrealizowaniu mysłowickiego 
odcinka DTŚ oraz planowanej 
rewitalizacji terenów poprzemy-
słowych zdecydowanie wzrośnie 
zainteresowanie inwestowaniem 
w Mysłowicach. Tereny dziś mało 
atrakcyjne będą pożądane przez 
inwestorów. 
  
Jakie ważne wydarzenia kul-
turalne, sportowe i  społeczne 
związane są z  Mysłowicami, 
a jakie planowane są na najbliż-
szy rok i kolejne lata?

Coraz większe angażowanie 
mieszkańców w życie miasta jest 
już faktem. Przejawem takich 
postaw jest na przykład bardzo 
aktywne uczestnictwo mysłowi-
czan w życiu sportowym i kultu-
ralnym naszego miasta. Pokaźną 
grupę kibiców mają Mistrzostwa 
Świata w Siatkówce Plażowej do 
lat 23 organizowane w  naszym 
mieście. Nasze miasto znane jest 
w kraju z koncertów i płyt „Mysło-
wice dobrze brzmiące”. Powróci-
liśmy na festiwalową mapę Polski 
z „Behind The Trees Festival”. A do 
tego jeszcze w  ubiegłym roku, 
po raz pierwszy, właśnie u  nas 
organizowana była lotna premia 
największego europejskiego 
wyścigu kolarskiego Tour de Po-
logne. W  najbliższych latach na 
pewno będziemy również wspie-
rać zarówno profesjonalnych, jak 
i  amatorskich twórców kultury. 
Będziemy  rozwijać edukację 
plastyczną, muzyczną i teatralną. 
Nastawieni jesteśmy również na 
rozwój sportu i  rekreacji, dalszą 
rozbudowę kąpieliska Słupna 
i  kolejnych tzw. siłowni napo-
wietrznych. Przez lata zapraco-
waliśmy na opinię miasta wyjąt-
kowo stabilnego dla edukacji. 
W  Mysłowicach nie zamyka się 
szkolnych placówek, prowadzi 
się rozważną politykę oświato-
wą, doposaża szkoły i  poprawia 
komfort nauki. 

Z Edwardem Lasokiem, 
prezydentem Mysłowic 
o mieście i jego miesz-
kańcach rozmawia 
Marcin Prynda.

Zygmunt Frankiewicz nagradza zdolnych menedżerów

Lew od prezydenta
Pasja, wiedza, zaangażowa-

nie – niezależnie od aktualnej 
koniunktury gospodarczej 
– to cechy, które u  lokalnych 
liderów docenia prezydent 
Gliwic, Zygmunt Frankiewicz 
wręczając corocznie swoją 
nagrodę „Gliwickiego Lwa”. 
Wyjątkowa statuetka, minia-
turowa kopia z brązu jednego 
z  symboli miasta, dzieła The-
odora Erdmanna Kalide, jest 
przyznawana liderom firm 
i instytucji działających w Gli-
wicach, którzy potrafią osiąg-
nąć sukces. 

Dotąd prezydent przyznał 
„Gliwickiego Lwa” 11 razy. 

Przyznanie nagrody ma wy-
łącznie charakter prestiżowy. 
Nie wiąże się z  gratyfikacją fi-
nansową. Laureat jest wybiera-
ny osobiście przez prezydenta 
Gliwic. Nagroda nie ma specjal-
nej kapituły, ani komisji kon-
kursowej. Co roku wręczana 
jest tylko jedna statuetka.

Gliwicki Lew wręczany jest 
raz w  roku. Jak podkreśla pre-
zydent Frankiewicz, za każdym 
razem wybór jest trudny, po-
nieważ kandydatów jest wielu. 

– Pokazywanie takich ludzi, 
efektywnych liderów działają-
cych w  Gliwicach, odbywa się 
z korzyścią dla całej społeczności 
lokalnej. Efekty ich pracy widać 
na co dzień – dodaje Frankie-
wicz. 

W  Gliwicach, dzięki dobrze 
rozwijającej się  przedsiębior-
czości,  dobrze się żyje i dobrze 
zarabia. Wskaźnik bezrobo-
cia jest jednym z  najniższych 
w  kraju. W  strefie ekonomicz-
nej panuje ciągły ruch,  
a  w  Nowych Gliwi-
cach 

przybywa firm z branży hi-tech. 
To taka „gliwicka dolina krze-
mowa”. Nieustannie rozwijają 
się nowe branże gospodarki, 
biznesu, produkcji, wszystko 
oparte na zaawansowanych 
technologiach. Ale do tego 
wszystkiego potrzebni są kre-
atywni i  zdolni ludzie, których 
w Gliwicach nie brakuje.

W  tym roku „Gliwickiego 
Lwa” otrzymał Marek Śliboda, 
właściciel firmy „Marco”, któ-
ra narodziła się kilkanaście lat 
temu z genialnie prostej obser-
wacji, że właściwie wszystko, co 
jest produkowane na świecie, 
ma jakieś… etykiety. Obecnie 
współpracuje z branżą elektro-
niczną, lotniczą czy zbrojenio-
wą. Obroty firmy sięgają kil-
kudziesięciu milionów złotych 
rocznie. 

Warto przypomnieć, że do-
tychczas „Gliwickiego Lwa” 
otrzymali: płk Marian Jarosz, 
dyrektor 106. Szpitala Wojsko-
wego (2005 r.), Elwira Dziewa, 
prezes spółki Autorobot Strefa 
(2006 r.), Marian Adamek, szef 
gliwickiego Profarbu (2007 r.), 
dr inż. Andrzej Meder, dyrektor 

Centrum Mechanizacji Górni-
ctwa Komag (2008 r.), Iwona 
Guzicka i  Elżbieta Więcław – 
założycielki, a  obecnie prezes 
i  dyrektor Prywatnego Cen-
trum Edukacyjnego Filoma-
ta (2009 r.), Wojciech Wajda, 
prezes zarządu firmy Wasko 
SA (2010 r.), Henryk Błażusiak, 
prezes Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Gliwi-
cach (2011 r.), Grzegorz Krupa, 
prezes zarządu, Piotr Postawka, 
wiceprezes zarządu i  Wojciech 
Szumiński, główny inżynier 
firmy Flytronic (2012 r.), Jacek 
Jędrzejowski, prezes zarządu 
i Arkadiusz Patryas, wiceprezes 
zarządu spółki Grupa i3D (2013 
r.), Aleksander Czajka, dyrektor 
krajowy Grupy Plastic Omnium 
Auto (2014 r.).

Prezydent Gliwic wręcza „Gliwickiego Lwa” Markowi Ślibodzie, właścicielowi firmy „Marco” 
fot. Z. Daniec/arch. UM Gliwice
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Firma PORJOT świadczy usługi transportowe od 1993 roku. Od początku dzia-
łalności zajmujemy się transportem międzynarodowym, krajowym i spedycją. 
Obecnie obsługujemy przewozy ładunków z wszystkich Krajów Europejskich na 
Ukrainę. 

Naszą specjalizacją jest organizacja, przewozy i kompleksowa obsługa w zakresie 
transportu ciężkiego i transportu ponadgabarytowego. Oferujemy naszym Klien-
tom pełną obsługę, od uzyskania niezbędnych zezwoleń, poprzez pilotaż po prze-
ładunek towarów. Ładunek zawsze jest przez nas ubezpieczany, a wszelkie opłaty 
drogowe związane z usługą obciążają PORJOT.

Transportujemy m.in.: blachy, konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia prze-
mysłowe i rolnicze o przekroczonych skrajniach.

Naszą załogę tworzy 40 kompetentnych pracowników, którzy tworzą zgraną za-
łogę. Nasi kierowcy, oprócz doświadczenia, legitymują się wszystkimi stosowny-
mi uprawnieniami. Dlatego powierzony nam ładunek zawsze trafia na właściwie 
miejsce, we właściwym czasie. 

Na naszą flotę składają się:
  30 ciągników Mercedes w doskonałym stanie technicznym,  

wyposażonych w GPS
 samochody pilotujące
 otwarte naczepy typu PLATFORMA, MEGA, TELE-MEGA, TELE-SEMI,KESSEL

Baza PORJOT 
ul. Gogolińska 22 . 47-100 Strzelce Opolskie
e-mail: info@porjot.com  tel. 77 461 74 91  fax 77 462 37 71

Spedycja:
jozia@porjot.com  77 462 37 70
thomas@porjot.com  77 461 72 89
christoph@porjot.com  77 461 10 15

Przedsiębiorstwo PORJOT Jerzy Pordzik
ul. Powstańcow Śląskich 47  47-180 Izbicko

W  jaki sposób, w  dodatku w  dobie 
raczkującego wolnego rynku, two-
rzy się w Polsce wysoko wyspecjali-
zowaną, innowacyjną firmę, która 
dziś jest znana i  ceniona na całym 
świecie?

Rzeczywiście w Polsce źle się dzia-
ło, system komunistyczny, brak do-
stępu do technologii i  wiedzy – to 
zmusiło mnie do wyjazdu bo chcia-
łem się dalej rozwijać, coś osiągnąć. 
Trafiłem do bardzo prestiżowej firmy 
w Niemczech, gdzie mimo tytułu in-
żyniera zacząłem pracę jako technik. 
Z  biegiem lat zdobywałem specjali-
styczną wiedzę, awansowałem krok 
po kroku, aż zostałem specjalistą do 
tzw. „zadań specjalnych”, najbardziej 
skomplikowanych projektów. Otrzy-
małem ofertę pracy na Uniwersytecie 
w Heidelbergu, gdzie jako szef tech-
niczny a  także pracownik naukowy 
spędziłem 14 lat swojego życia. Kiedy 
miałem już wiedzę naukową, tech-
niczną i  biznesową zadałem sobie 
pytanie „co dalej?”. Postanowiłem, 
że chciałbym zrobić coś dla swojej 
ojczyzny i dla Rogowa, w którym się 
urodziłem. Wielu dziwiło się tej decy-
zji, ale lubię ryzyko i  wyzwania. Nie 
było łatwo, były przejścia graniczne, 
Polska nie należała do Unii Europej-
skiej, eksport naszych produktów 
wiązał się ze skomplikowanymi pro-
cedurami celnymi. Ale udało się, dziś 
PREVAC jest znany na całym świecie, 
topowi naukowcy prowadzą na na-
szych aparaturach przełomowe ba-
dania, które kierują rozwojem tech-
nologicznym Świata. Wszystko to 
dzięki ciężkiej pracy i  samozaparciu 
w  realizacji marzeń, bo technologie 
zawsze były, są i  będę moją pasją. 
Najważniejsze to nie oglądać się za 
siebie tylko efektywnie pracować 
i spełniać swoje aspiracje.   

Gdyby przyszło panu zaczynać od 
nowa, możliwe jest dziś założenie 
takiego przedsiębiorstwa? Byłoby 
łatwiej?

Sytuacja gospodarcza dzisiejszej 
Polski jest nieporównywalnie lepsza, 
tworzy się wiele projektów pomo-
cowych dla przedsiębiorców, możli-
we są dofinansowania – warunki są 
dużo bardziej sprzyjające rozwojowi 
działalności. Teraz aby się spełnić, już 
nie potrzebny jest wyjazd za granicę. 
Wszystko zależy również od branży, 
bo w  niektórych z  nich doszło do 
przepełnienia, konkurencja jest tak 
duża, że firmy rozpoczynają swoją 
działalność i kończą ją w krótkim cza-
sie. Wiem jedno, gdybym dziś miał 
założyć PREVAC na nowo, na pewno 
nie zmieniłbym decyzji co do profilu 
działalności firmy.    

Jak ważna jest innowacyjność 
w działalności PREVAC i co w istocie, 
w  praktyce ona dla klientów firmy 
i oferowanych przez nią produktów 
znaczy?

Innowacyjność to nasze drugie 
imię. Nasi klienci to topowi naukowcy 
pracujący w  instytucjach naukowo-
-badawczych na całym świecie. Pra-
cują oni głównie nad odkrywaniem 
nowych materiałów o  coraz to lep-
szych właściwościach. W ich głowach 
rodzą się idee i aby je zrealizować po-
trzebują odpowiedniego sprzętu. My 
budujemy im aparatury, które umoż-
liwią uzyskanie zamierzonych celów 
badawczych. Tworzymy więc całkiem 
nową technologię. Jeżeli dziś słyszy-
my o  wynalazku to kilka dobrych lat 
wcześniej inżynierowie naszej firmy 
„główkowali” jak go wynaleźć, jaką 
aparaturę zbudować, która to umożli-
wi. Aparatury mają przeróżne zastoso-
wania, dzięki nim powstają nowe ga-
tunki materiałów wykorzystywanych 
w praktycznie każdej z dziedzin życia 
codziennego. Przykładem zastoso-
wań jest m. in. produkcja mikro i  na-
noelektroniki, stali, stopów lekkich, 
katalizatorów, polimerów i  szeroko 
pojętych tworzyw sztucznych, warstw 
refleksyjnych na szkle architektonicz-
nym czy optycznym, powłok antyście-

ralnych na narzędziach, zegarkach, 
poliwęglanach i  innych rzeczach, 
lakierów na bazie nanorurek, ubrań 
membranowych, specjalnych klejów 
umożliwiających klejenie aluminium 
ze stalą, co m.in. zrewolucjonizowało 
procesy produkcyjne karoserii koncer-
nu BMW a w późniejszym czasie rów-
nież i innych producentów. Aparatura 
ma również szerokie zastosowanie 
w  medycynie poprzez opracowania 
nowoczesnych materiałów do pro-
dukcji m. in. zastawek serca, stentów, 
implantów, które są biozgodne, eli-
minują reakcje uczuleniowe i odrzuty 
wszczepów. Działalność firmy często 
określana jest mianem „kosmicznej”, 
nie tylko ze względu na próżnie osią-
gane wewnątrz komór wchodzących 
w skład systemów UHV (ultra wysokiej 
próżni), ale również na bezpośredni 
kontakt urządzeń firmy ze Światem 
Kosmosu. Spektrometry testowane 
w aparaturze PREVAC umieszczane są 
w  rakietach kosmicznych i  analizują 
skład atmosfer nowo badanych pla-
net. 

W jaki sposób dokonuje pan wyboru 
pracowników, współpracowników, 
z  którymi tworzy pan potencjał fir-
my?

Firma rozrosła się już do tego stop-
nia, że „wychowałem” sobie wspania-
łych dyrektorów, którzy są fachowca-
mi w  swoich dziedzinach, mam do 
nich pełne zaufanie. To oni przejęli 
już moje obowiązki związane z rekru-
tacją pracowników, pozyskiwaniem 
współpracowników, podwykonaw-
ców, partnerów biznesowych. Jeżeli 
chodzi o  naszych kontrahentów to 
mamy wdrożony system ISO, który 
wymaga on nas cyklicznej ich oceny. 
Współpracujemy tylko z najlepszymi, 
gdyż bardzo dbamy o jakość naszych 
produktów i świadczonych usług.  

Jakie znaczenie mają dla pana, 
pańskiej firmy, jej pracowników 
i klientów przyznawane PREVAC wy-

różnienia, w tym Złoty Laur Umiejęt-
ności i Kompetencji?

Każde wyróżnienie jest dla nas 
ważne, bo świadczy o  tym, że decy-
zje które podejmujemy są słuszne 
a  nasze działania są doceniane i  za-
uważane przez otoczenie. Dynami-
kę rozwoju firmy odzwierciedlają 
Gazele Biznesu, które corocznie są 
nam przyznawane. Dbałość o  jakość 
usług i  produktów nagrodzono wie-
lokrotnie przyznając firmie certyfi-
kat Quality International. Ponad to 
firma jest certyfikowana pod kątem 
wymagań normy EN ISO 9001:2008. 
Innowacyjność naszej działalności 
na każdym kroku jest nagradzana. 
W  zeszłym roku zdobyliśmy tytuł 
„Innowatora Śląska”, nagrodę spe-
cjalną marszałka oraz dwie pierwsze 
nagrody w kategorii „Innowator” oraz 
„Współpraca przedsiębiorstw ze sferą 
nauki” w  konkursie InnoSilesia. Dba-
my o bezpieczeństwo i komfort pracy 
naszych pracowników. Ukoronowa-
niem naszych starań w tym kierunku 
jest wyróżnienie Państwowej Inspek-
cji Pracy „Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej”. Złoty Laur Umie-
jętności i  Kompetencji w  kategorii 
„Nauka i  Innowacyjność” to wyjątko-
wa dla nas nagroda. Wśród laureatów 
znalazły się takie osobistości jak Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski czy 
też Arcybiskup Metropolita Katowicki 
ks. Wiktor Skworc. Jesteśmy bardzo 
dumni z  nagrody i  zaszczyceni, że 
wśród takich wspaniałych laurea-
tów znaleźli się i  my. Zaledwie kilka 
dni temu, w  plebiscycie prowadzo-
nym przez tuwodzislaw.pl zostałem 
wybrany na „Człowieka Roku 2014”. 
Nagrody i wszelkiego rodzaju wyróż-
nienia unaoczniają klientom naszą 
dbałość o szczegóły, wysiłek jaki po-
dejmujemy aby współpraca z  nami 
była na najwyższym poziomie. Nasi 
pracownicy mogą być dumni będąc 
częścią każdego z  naszych wspól-
nych sukcesów. A ja? – czuję się zmo-
tywowany do dalszego działania. 

„Kosmiczna” działalność PREVAC
Z dr. Andreasem Glenzem, prezesem zarządu 
PREVAC sp. z o.o., wiodącym na świecie produ-
centem aparatury naukowo-badawczej, uhonoro-
wanym Złotym Laurem Umiejętności i Kompeten-
cji w kategorii „Nauka i Innowacyjność” rozmawia 
Marcin Prynda.

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

Polacy wciąż są wrażliwi
i empatyczni
Z Janem Szczęśniewskim, prezesem zarządu Śląskiego Banku Żywności, 
Laureatem Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji RIG w 2013 roku 
w kategorii Pro Publico Bono o biedzie, pomaganiu potrzebującym i wycho-
dzeniu z ubóstwa rozmawia Małgorzata Pawlaczek.
Jakie korzenie ma działalność 
Banków Żywności? Jakie cele im 
przyświecają?

Koncepcja utworzenia Banków 
Żywności, jako skutecznego sposo-
bu na walkę z  problemem marno-
trawienia żywności, w  odpowiedzi 
na dręczące świat problemy spo-
łeczne, wśród których dominuje 
głód i  ubóstwo, ma już ponad 60 
lat. Mimo upływu czasu w tak dyna-
micznie zmieniającym się świecie, 
w  każdej sferze życia, z  perspekty-
wy zdecydowanie innego poziomu 
publicznej świadomości, koncep-
cja ta nadal jest żywa i  potrzebna 
ludzkości. Podejmowane na forum 
ONZ ambitne rezolucje, które mają 
zainspirować świat, poszczególne 
państwa i    jego społeczeństwa ku 
ogólnodostępnemu rozwojowi, do-
brobytowi, wzajemnemu szacun-
kowi i empatii, napotykają na wciąż 
piętrzące się trudności i przeszkody. 
Z jednej strony niebywała dynamika 
postępu i zachwycającego rozwoju 
w  wielu dziedzinach, służących 
bezpośrednio człowiekowi i  nie 
tylko, a  z  drugiej porażające swoją 
dramaturgią wciąż pogłębiające się 
obszary biedy i ubóstwa. Głód i nie-
dostatek, coraz większe społeczne 
rozwarstwienie są nadal zmorą 
współczesnego świata. W  dużej 
mierze, niestety, zależnego od woli 
i  postrzegania problemów świata 
przez możnych i decydentów. Choć 
nie tylko. Paradoksalnie, korzystne 
i  nowatorskie dla ludzi wielopłasz-
czyznowe zmiany jakościowe, ma-
terialne czy mentalne ujawniają 
naszą niemoc wobec wielu pod-
stawowych problemów, w tym nie-
dostatku jedzenia dla społeczności 
wielu narodów na całym świecie. 
Z  danych statystycznych wynika, 
że w  ostatnich latach w  Polsce 
następuje zarówno wzrost liczby 
osób dotkniętych ubóstwem, jak 
i  głębokość tego ubóstwa. Jakie 
są pana spostrzeżenia i  wnioski 
dotyczące sytuacji życiowej naju-
boższych Polaków?

Nasz kraj się rozwija, jest coraz 
piękniejszy i  zasobniejszy. Przyby-
wa wiele potrzebnych dóbr i służą-
cych ludziom rozwiązań. Stajemy 
się nowoczesnym europejskim 
krajem, mamy wielu ambitnych 
i  wybitnie uzdolnionych Polaków, 
systematycznie stajemy się elitą 
Europy. Tej samej Europy, w której 
aż 25 proc. społeczeństwa ma nie-
zaspokojone podstawowe potrze-

by bytowe. Pomimo wielu starań 
i  widocznych korzystnych zmian 
społecznych, Polska stoi w szeregu 
Państw „potrzebujących”. Od wie-
lu lat „walczymy” ze skutkami, nie 
diagnozując przyczyn. W  tym sta-
nie rzeczy to walka bez końca. Bez 
rekonstrukcji poglądów i nowator-
skich, odważnych zmian w  syste-
mie prawnym nie zmienimy rzeczy-
wistości na „lepszą dla wszystkich”.
Czy programy pomocowe, rów-
nież te unijne, realizowane przez 
Bank Żywności, rozwiązują, pana 
zdaniem, większość związanych 
z ubóstwem problemów?

Programy pomocowe, w  tym 
z  funduszy unijnych, istotnie 
wspierają realizację zadania włas-
nego gmin, jaką jest niesienie po-
mocy potrzebującym. Banki Żyw-
ności bardzo aktywnie wpisują 
się w różnorodne przedsięwzięcia 
służące społeczeństwu naszego 
kraju, a  systematyczne rozwija-
nie partnerskiej współpracy z  sa-
morządami w  rozwiązywaniu 
społecznych problemów stanowi 
istotę naszej działalności. Banki 
Żywności wypełniając od pra-
wie dwudziestu lat wiodącą rolę 
w  realizacji unijnych programów 
pomocowych, a także poprzez ca-
łoroczne i szeroko popierane dzia-
łania pro-społeczne, w tym Zbiórki 
Żywności, stały się solidnym part-
nerem wielu samorządów. Zmie-
niamy wspólnie rzeczywistość, 
pozyskujemy coraz więcej firm 
polskich i  zagranicznych, które 
w ramach CSR chcą z nami współ-
pracować. To wspólne działanie 
przynosi efekty. Trzeba czasu. Są 
takie gminy i środowiska społecz-
ne, w których gołym okiem widać 
korzystne zmiany, nie tylko este-
tyczne i  funkcjonalne. Tam jest 
praca, a  z  wolontariatu wykluło 
się silne pragnienie zmiany swojej 
sytuacji, bycia potrzebnym i  sa-
modzielnym, bez potrzeby stania 
w  kolejce za „darmowym chle-
bem” z  opieki społecznej. Mamy 
w tym procesie swój realny i  coraz 
większy udział.
Dostrzega pan mankamenty 
w  realizowaniu pomocy najuboż-
szym w  dotychczasowy sposób? 
Z  pana doświadczeń wynika, że 
można by tę pomoc zorganizować 
inaczej, tak, by wesprzeć więk-
szą liczbę osób dotkniętych ubó-
stwem w  trwałym wyjściu z  tego 
położenia?

Jest udowodnione, że prosty 
choć skuteczny sposób przydzie-
lania pomocy żywnościowej roz-
wija postawę roszczeniową. Poza 
szczególnymi, indywidualnymi sy-
tuacjami, osobę potrzebującą musi 
cechować postawa aktywności 
w zmienianiu swojego społecznego 
statusu. Nie jest to dla samorządów 
zadanie proste ani łatwe, ponadto 
zbyt wiele luk w tej tematyce w re-
gulacjach prawnych uwalnia „kre-
atywną zaradność” osób formalnie 
uprawnionych do pozyskiwania 
pomocy. Pragnienie trwałego wyj-
ścia z  poziomu wykluczonych spo-
łecznie musi być realnie i  mentalnie 
zmotywowane. W  oparciu o  twier-
dzenie „chcę, a nie muszę”.
Czy w  ogóle możliwe jest trwa-
łe wyjście z  ubóstwa wszystkich 
osób, których ono dotknęło? Co 
należałoby zrobić?

Ten stan społecznej szczęśliwo-
ści jest, poza szczególnymi wyjąt-
kami, nierealny, choć społecznie 
upragniony. Dotąd zawsze było 
tak, że byli biedni i bogaci. Ważnym 
jest, aby w  pojęciu solidaryzmu 
i    sprawiedliwości społecznej dys-
proporcje były do zaakceptowania, 
aby każdy ubogi mógł co najmniej 
godnie żyć. Rozwarstwienie jest 
coraz bardziej widoczne, epatowa-
nie bogactwem, niestety, stało się 
modne. Polacy jako społeczeństwo 
są wrażliwi i  empatyczni. Dajemy 
tego namacalny, wręcz powszech-
ny dowód podczas wielkich akcji 
charytatywnych. Jednak osoby 
ubogie mają potrzeby i  problemy 
na co dzień, często pozostają same 
z ich skutkami. Ładnie, dobrze jest 
pomagać, ile w tym słowie jest cie-
pła i  serca. „Bądź dobry jak chleb” 
to znane treści, pamiętajmy, że bez 
naszej pomocy i  wsparcia życzli-
wych ludzi, wiele rodzin nie dźwig-

nie się z kolan. Często za długo tak 
funkcjonowali, albo nikt im nie 
powiedział, jak to zrobić, by przy-
wrócić im godność ludzkiej posta-
ci. Rozglądajmy się wokół siebie, 
miejmy oczy i serca otwarte na co 
dzień. Są i tacy, którym taka pozy-
cja odpowiada. Cóż, choć to smut-
ne, sami wybrali taką drogę.
Śląski Bank Żywności pomaga 
ubogim, a jakiej pomocy, jakiego 
wsparcia potrzebuje sam Bank? 
Co każdy z  nas może zrobić, by 
wspomóc działalność Banku?

Przez minionych trzynaście lat 
naszej działalności przekazaliśmy 
najuboższym osobom, rodzinom 
ponad 27 tysięcy ton pomocy żyw-
nościowej o  wartości przekracza-
jącej 81 mln złotych. Serdecznie 
zachęcamy do wspierania naszej 
działalności – każdy może to zro-
bić – byśmy mogli nadal pomagać 
ubogim osobom i  rodzinom. Cze-
kają i liczą na nas. A my liczymy na 
pomoc każdego, kto wyrazi chęć 
wsparcia Banku Żywności. Akcyj-
nie, podczas Zbiórek Żywności 
organizowanych wiosną, jesienią 
i  przed Świętami czekamy w  pla-
cówkach handlowych na dary. Na 
co dzień od firm produkujących 
żywność odbierzemy pełnowar-
tościowy towar, którego nie udało 
się sprzedać. Liczymy również na 
wsparcie finansowe, pieniądze 
przeznaczane są na odbiór żyw-
ności od darczyńców i  dowiezie-
nie pomocy żywnościowej do 
placówek opiekuńczych, domów, 
schronisk i  innych miejsc, w  któ-
rych oczekują na nią potrzebujący. 
Można także przekazać na rzecz 
Banku 1 proc. podatku dochodo-
wego. To szczególna okazja, raz 
do roku, bez kosztów, dla wiel-
kiej satysfakcji. 

Bank Żywności posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego:

KRS 0000058731 

Numer konta:
ING Bank Śląski 46 1050 1373 1000 0022 3009 3821
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