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Małe jest piękne,
kiedy będzie duże?

Za mało nowoczesności
Po ponad dwudziestu latach hasło „Małe jest 
piękne” straciło na popularności, ale małe i śred-
nie firmy trzymają się dzielnie. Pracuje w  nich 
ponad dwie trzecie zatrudnionych, wytwarzając 
nieco poniżej 48 procent Produktu Krajowego 
Brutto.  Pot tym względem wyprzedzamy wiele 
rozwiniętych krajów europejskich. Jednak w in-
nych zestawieniach, gdzie bierze się pod uwagę, 
wydajność, produktywność, wykorzystanie no-
wych technologii – znacznie odstajemy. W  od-
niesieniu do małych i  niekiedy średnich firm 
używa się nawet określenia „wykluczenie cyfro-
we.” Na domiar złego, przez ostatnie lata małe 
i średnie firmy nie miały łatwego życia jeśli cho-
dzi o pokonywanie biurokratycznych przeszkód, 
radzenia sobie ze zmasowanymi kontrolami 
wszelkich możliwych instytucji itp. 
Jeżeli mówimy o  szybszym doganianiu Euro-
py, o patriotyzmie gospodarczym to musi to się 
zmienić. Zbyt duża jest bowiem różnica pomię-
dzy dużymi koncernami, a  małymi i  średnimi 
firmami w  Polsce jeśli chodzi o  informatyzację 
zarządzania, sposób działania na rynku, organi-
zacje pracy itd.    
Co więcej, mały i średni biznes w Polsce czekają 
ogromne wyzwania związane z  sytuacją gospo-
darczą na świecie.

Nie ma co liczyć na bogatych
Zdaniem prof. Marka Belki, byłego premiera 
i prezesa NBP, kraje wschodzące mają teraz trud-
niejszą sytuację. Kraje rozwinięte wpadły w pu-
łapkę stagnacji gospodarczej i  usiłują się przed 
nią bronić metodami, które są niebezpieczne 
dla państw wschodzących, np. niskimi stopami 
procentowymi. Kraje wschodzące nie mogą już 
opierać modelu gospodarczego na eksporcie. 
Muszą większą uwagę zwrócić na rynek we-
wnętrzny, który powinien stać się motorem na-
pędowym gospodarki. Taką politykę zaczynają 
prowadzić Chiny, Rosja, czy Brazylia. 
Z  kolei prof. Jerzy Hausner z  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krakowie uważa, że krajom 
wschodzącym będzie trudniej się rozwijać niż 
kilka lat temu, gdyż wiele problemów z przeszło-
ści nie zostało rozwiązanych. Mamy obecnie do 
czynienia z okresem wyjątkowo niskiego wzrostu 
produktywności. Tymczasem kraje wschodzące 
muszą zwiększać produktywność, jeśli chcą go-
nić państwa bogatsze. Wyjściem jest poszukiwa-
nie własnej drogi  podnoszenia produktywności 
opartej na rodzimych oszczędnościach i kapitale. 
Prof. Grzegorz Kołodko, dyrektor Centrum 
Badawczego Transformacji, Integracji i  Globa-
lizacji TIGER, Akademii Leona Koźmińskiego 
uważa, że kraje wschodzące powinny opierać 

swój wzrost gospodarczy na rodzimym kapitale 
i własnych kadrach. Jego zdaniem, Polskę stać na 
tempo wzrostu zbliżone do 4 %. 

PKB to nie bożek absolutny
Tymczasem jednak Agencja Ratingowa Fitch 
opublikowała prognozę wzrostu PKB dla nasze-
go kraju. Wynosi ona  3% w  2016 roku i  3,2% 

w 2017 roku. Poprzednie prognozy były dla nas 
korzystniejsze i mówiły o 3,2% i 3,5%. wzroście. 
Ograniczono je ze względu na mniejszy jak się 
spodziewano wpływy programów socjalnych na 
pobudzenie gospodarki i  nieprzewidywalność 
otoczenia prawnego.
Ciekawie odpowiedział na to wicepremier Ma-
teusz Morawiecki goszczący w Biskupicach Pod-
górnych pod Wrocławiem na uroczystości rozpo-
częcia budowy fabryki baterii elektrycznych do 
samochodów. – PKB nie jest bożkiem absolut-
nym, nas interesuje przede wszystkim jakość tego 
wzrostu – mówił wicepremier. Dodał, że wzrost 
gospodarczy ma służyć wszystkim obywatelom. 
Nie jest dobrze, gdy jest on oparty o  zadłużenie 
zagraniczne, zwłaszcza krótkoterminowe.  
Na małe i  średnie firmy spada zatem większa 
odpowiedzialność nie tylko za wzrost, ale też 
i za jego jakość. Oczekujemy od nich większych 
inwestycji i zatrudnienia. Będzie to jednak moż-
liwe, gdy założenia rządowej Strategii Odpo-
wiedzialnego Rozwoju zaczną im to w  coraz 
większym stopniu umożliwiać. A  lista takich 
prorozwojowych działań ze strony rządu, w sto-
sunku do MSP, jest bardzo długa. Dla przykładu 
możemy wymienić: zmianę otoczenia prawnego, 
poprawę działania instytucji wspierających bi-
znes (tak, aby były one bardziej ukierunkowane 
na wsparcie MSP), reformę sądownictwa gospo-
darczego itd. Dopiero takie zmiany pozwolą nam 
myśleć poważnie o  nowym jakościowo modelu 
wzrostu gospodarczego.

Ryszard Żabiński

Spis treści
Rusza Europejski Kongres Ma-

łych i Średnich Przedsiębiorstw 

w Katowicach   .   .   .   .   .   .  str. 4 – 6

Od TAURONA kupisz prąd, gaz  

i jeszcze więcej   .   .   .   .   .   .   . str. 10

PMI, czyli najwyższy standard  

zarządzania projektami .   . str. 11

Osoby słyszące nadal boją się 

głuchych    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . str. 13

Dawać serce drugiemu  

człowiekowi   .   .   .   .   .   .   .   .   . str. 15

Problem z sukcesją firmy  

rodzinnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . str. 16

25 lat działania największej 

regionalnej organizacji  

samorządu w Polsce .   .   .   . str. 20

Wielkie inwestycje i poprawa 

jakości życia w Bytomiu .   . str. 21

Mysłowice – miasto  

z potencjałem  .   .   .   .   .   .   .   . str. 22

GIG – rozwiązania szyte  

na miarę .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . str. 23

Potencjał sprzyjający  

rozwojowi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . str. 25

Kraje wschodzące 
powinny opierać 

wzrost gospodarczy 
na rodzimym kapitale 

i własnych kadrach. 
Polskę stać na tempo 

wzrostu zbliżone 
do 4 %. 

Na początku transformacji gospodarczej w Polsce hasło „Małe 
jest piękne” robiło zawrotną karierę. W ten sposób dawaliśmy 
wyraz przekonaniu, że to właśnie małe firmy rozruszają polską 
gospodarkę, zapewnią społeczeństwu dobrobyt. 
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Znane autorytety, najlepsi eksperci
Od pierwszej edycji znakiem rozpoznawczym 
Kongresu są najlepsi eksperci ze świata bizne-
su, nauki i  polityki. Wśród tegorocznych pre-
legentów nie zabraknie znanych autorytetów 
i liderów opinii. Uczestników Kongresu powita 
Gospodarz Wydarzenia Prezydent Miasta Ka-
towice - Marcin Krupa oraz współgospodarze: 
Marszałkowie Województw Śląskiego i  Ma-
łopolskiego. Swoim doświadczeniem podczas 
pierwszej sesji panelowej podzieli się gość spe-
cjalny - Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. 
Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsię-
biorczości i MŚP oraz Jerzy Buzek - Przewod-
niczący Komitetu Honorowego. 
Jaki jest plan na rzecz odpowiedzialnego roz-
woju biznesu? Czy czeka nas przełom w  pol-
skiej gospodarce? Z tymi pytaniami zmierzy się 
Wicepremier, Minister Finansów, Minister 
Rozwoju Mateusz Morawiecki podczas deba-
ty „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 
– przełom w polskiej gospodarce”. Udział w de-
bacie wezmą także: Andrzej Arendarski, Pre-
zes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, 
Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Rady Ministrów 
w 1991 roku, Jerzy Hausner, Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i  Po-
lityki Społecznej w  latach 2003-2005, Janusz 
Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów RP, 
Minister Gospodarki RP w  latach 2012-2015, 
Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady KIG 
oraz RIG w Katowicach, Wiceprezes Rady Mi-

nistrów w  latach 2000-2001, Minister Gospo-
darki w  latach 1997-2001. Debatę poprowadzi 
Kamil Durczok.
Odpowiedzialność a  współczesna cywilizacja. 
Tak brzmi sesja w  której głos zabierze m.in. 
prof. Grzegorz Kołodko, wykładowca Aka-
demii Leona Koźmińskiego, były wicepremier 
i minister finansów, autor „Strategii dla Polski”. 
Wśród znanych osób świata telewizji, które od-
wiedzą tegoroczny Kongres są m.in. Jarosław 

Kuźniar, Robert Makłowicz czy Tomasz Ko-
nior. Panowie będą przedstawiać swoje przepi-
sy na sukces na panelu Pasja + Biznes = Sukces. 

Jak prowadzić nowoczesny biznes? 
Rady od światowych potentatów 
technologii
Technologie cyfrowe, rozwiązania IT, social 
media to narzędzia, bez których coraz trudniej 
dziś prowadzić nowoczesny biznes – bez wzglę-
du na jego zasięg. Dlatego tegorocznej, szóstej 
już edycji Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw przyświecać będzie 
hasło „Trzy dni inspiracji dla innowacji”. 
Hasło to znajdzie odzwierciedlenie w  progra-
mie wydarzenia, którego jednymi z  najmoc-
niejszych punktów będą prelekcje i  warsztaty 
międzynarodowych potentatów w  dziedzinie 
technologii: Facebook (program „Boost Your 
Business”) i Google (warsztaty „Internetowe 
rewolucje”).

Tylko podczas Kongresu
Warto zajrzeć na sesję dotyczącą ekonomii 
dzielenia się (sharing economy), w której udział 
wezmą przedstawiciele Ubera, Airbnb, Sir Lo-
cal,  BlaBlaCar,  Jadezabiore.pl, oraz  iParko-
mat.pl. 
Kongres to również doskonała okazja, aby do-
wiedzieć się więcej o TTIP. Zwłaszcza, że po-
rozumienie o strefie wolnego handlu pomiędzy 
Unią Europejską a  Stanami Zjednoczonymi 

Najważniejsze wydarzenie gospodarcze tej jesieni 
Rusza europejski kongres małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach
Inauguracyjna debata i konferencja prasowa z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, 
panel z Elżbietą Bieńkowską, warsztaty potentatów technologicznych: Facebook i Google, ponad 80 
wydarzeń spotkań w ramach 7 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. innowacyjności w biznesie. 
Udział czołowych postaci biznesu, samorządu, nauki i polityki, w tym 7 byłych i obecnych premierów 
Polski. Prelekcje autorytetów marketingu, sprzedaży czy HR, Targi Biznes Expo i szereg innych imprez 
towarzyszących. Wielkimi krokami zbliża się VI edycja Europejskiego Kongresu MŚP. Bezpłatne zapisy 
na stronie www.ekmsp.eu.

Wydarzenie odbywa się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego.
Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Gospodarz: Miasto Katowice
Współgospodarze: Wojewoda Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Metropolia Silesia
Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Partnerzy Merytoryczni:  Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, Small Business International Cooperation Office, Rewipromien

wchodzi w decydujący etap negocjacji! To także 
sposobność, by poznać szanse i  wyzwania dla 
firm MŚP na europejskim rynku jednolitym 
i dowiedzieć się, jak skutecznie na tym zarobić. 
To w końcu możliwość poznania od podszewki 
schematów działalności w  szarej strefie i  dróg 
wyjścia z niej.

Wydarzenia towarzyszące i darmowe 
zwiedzanie Muzeum
Organizatorzy przewidzieli dodatkowe atrakcje 
dla wszystkich uczestników Kongresu. Po oka-
zaniu identyfikatora można całkowicie bezpłat-
nie zwiedzić Muzeum Powstań Śląskich w Świę-
tochłowicach. Za symboliczną złotówkę można 
się też udać na wycieczkę do Muzeum Śląskiego.
Niezmiennie na VI Europejski Kongres MŚP 
składają się wydarzenia towarzyszące, a wśród 
nich: Targi Biznes Expo oraz program Samo-
rząd, który wspiera MŚP. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza program tegorocznych Targów Bi-
znes Expo, podczas których nie tylko będzie 
można poznać ofertę ponad stu wystawców, 
ale przede wszystkim spotkać się z ekspertami, 
praktykami biznesu oraz wziąć udział w spot-
kaniach i  wydarzeniach biznesowych. Targi 
to także szansa na spotkania z  autorytetami 
marketingu, sprzedaży oraz HR. Jest też m.in. 
ciekawa propozycja dla fanów sportu. 12 paź-

dziernika odbędzie się spotkanie na Stadionie 
Arena Zabrze. Będzie to okazja do zwiedzenia 
stadionu, który przeszedł całkowitą moderni-
zację. Zainteresowani wykonają rzuty karne na 
murawie, spotkają sportowców i działaczy klu-
bowych. W programie tegorocznego Kongresu 

znalazła się także 3. edycja Akademii Mody 
i  Dizajnu – miejsce nauki i  networkingu dla 
młodych twórców. To cykl spotkań, pokazów, 
warsztatów i  prelekcji prowadzonych przez 
specjalistów branży modowej.
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blisko Ciebie

I n f o r m a c j e  I  r e z e r w a c j e  m I e j s c : 

Opera Śląska w By tomiu,  ul .  Moniuszki  21-23,  41-902 By tom 
Kasa Biletowa Oper y Śląskiej  tel .  32/39 66 815,  32/39 66 877  /  kasa@opera-slaska.pl ; 

Dział  Imprez i  Reklamy Oper y Śląskiej  tel .  32/39 66 808,  39 66 853  bow@opera-slaska.pl

w w w . o p e r a - s l a s k a . p l

W najbliższym czasie:

•  Sylwester i Nowy Rok z Gwiazdą 
MAŁGORZATA WALEWSKA •  31.12.2016 i 1.01.2017 • Bytom

K. Penderecki UBU KRÓL • 27.11, 3.12.2016 • Bytom

G. Puccini CYGANERIA • 11., 17., 18., 26.12.2016 • Bytom

Serdecznie zapraszam

    p.o. Dyrektor opery ŚlĄskiej

Łukasz Goik

Kongres na stałe wpisał się w  jesienny cykl 
spotkań gospodarczych. Co Pana zdaniem 
sprawia, że wydarzenie rokrocznie cieszy się 
dużym zainteresowaniem przedsiębiorców 
z sektora MŚP?
Kongres jest odpowiedzią na realne potrzeby 
przedsiębiorców. Chcemy, aby poprzez udział 
w naszym wydarzeniu mogli oni zdobyć pakiet 
wiedzy oraz narzędzi, które będą służyć rozwo-
jowi ich biznesu. Kongres to także platforma do 
spotkań w międzynarodowym gronie, okazja do 
networkingu i nawiązania nowych kontaktów. 

W jaki sposób przygotowywany jest program 
każdej edycji Kongresu? Co decyduje, że po-
ruszana jest akurat taka, a nie inna problema-
tyka?
Podstawą prac nad każdą kolejną edycją Euro-
pejskiego Kongresu MŚP jest szczegółowa ana-
liza rzeczywistości. Wsłuchujemy się w trendy, 
obserwujemy kierunki, którymi podążają małe 
i średnie przedsiębiorstwa i badamy wyzwania, 
przed jakimi stoją. A  kiedy już mamy przed 
oczami aktualny obraz tego sektora gospodarki, 
przystępujemy do prac nad programem.

Kongres jest już wydarzeniem międzynaro-
dowym. Czy jego poprzednie edycje przynio-
sły jakieś wymierne korzyści przedsiębior-
com z sektora MŚP? 

Obok umiejętności, w  biznesie ważne są 
również kontakty: zarówno te stare, pod-
trzymywane, a  bywa że również odnawiane 
oraz nowe – nawiązywane podczas spotkań 
takich jak Kongres. Myślę, że to właśnie stale 
budująca się sieć kontaktów jest dla przed-
siębiorców największą korzyścią wynikającą 
z Kongresu. 

W  ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano 
kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg 
warsztatów i  spotkań, w  których udział we-
zmą eksperci z kraju i zagranicy. W jaki spo-
sób jeszcze przekonałby Pan niezdecydowa-
nych do tego, aby wziąć udział w tym dużym 
wydarzeniu?
Jak sądzę, Kongres broni się sam, a  najlepszą 
rekomendacją do udziału jest bogaty program. 
Co więcej, to bezpłatne wydarzenie obfitujące 
w  wiedzę i  narzędzia przydatne zarówno dla 
doświadczonych przedsiębiorców, osób sta-
wiających pierwsze kroki w biznesie, jak i tych, 
którzy dopiero rozważają, jaką drogę wybrać. 
W  dynamicznie zmieniającym się świecie ak-
tualizacja wiedzy to podstawa działania. Pod-
stawa, którą zapewnia co roku właśnie EKMŚP. 
Co więcej to trzy dni, podczas których można 
zaczerpnąć z wiedzy ekspertów i praktyków, ale 
spojrzeć na swoje miejsce na rynku z  szerszej 
perspektywy.

W przypadku Kongresu i miejsca, w którym 
jest organizowany, można mówić o  pełnym 
efekcie synergii. Katowice zmieniają swoje 
oblicze (in plus oczywiście), rozwija się rów-
nież Kongres. Co Pana zdaniem jest najważ-
niejszym elementem efektywnej współpracy 
na linii miasto-organizator?
Nie bez znaczenia pozostaje duże otwarcie się 
miasta na biznes oraz rozmowy o  nim. Rów-
nie istotne są bramy miasta otwarte na przed-
siębiorczość w  każdym wymiarze. To również 
obopólna świadomość wzajemnych uwarunko-
wań oraz korzyści płynących ze współpracy na 
linii biznes-samorząd. Tu, podobnie jak w  re-
lacjach czysto biznesowych, liczy się rachunek 
zysków, który w  tym przypadku zamyka się 
w krótkim sformułowani: win-win.

Kongres broni się sam, a najlepszą rekomendacją
do udziału jest bogaty program
Rozmowa z Tadeuszem Donocikiem, Prezesem Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. 
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Personnel Advisory Services

25 lat działania największej regionalnej 
organizacji samorządu w Polsce

Inicjatywy, które służą integracji 
regionu
Działalność Związku  opiera się na idei 
współpracy z innymi organizacjami, zarów-
no krajowymi jak i zagranicznymi. Wszyst-
kie inicjatywy ŚZGiP służą integracji re-
gionu i  rozpowszechnianiu najlepszych 
wzorców w  zakresie rozwoju lokalnego. 
Po ponad 25 latach istnienia Związek już na 
stałe wpisał się w  samorządowy krajobraz 
na Śląsku, a  dzięki swojej aktywności  jest 
instytucją cieszącą się poważaniem w regio-
nie. Pod względem skali działalności oraz 
liczby ludności zamieszkującej obszar jego 
działania, jest on największą regionalną or-
ganizacją samorządową w Polsce.
Związek realizuje przedsięwzięcia m.in. 
w zakresie kształtowania wspólnej polityki 
samorządów lokalnych, reprezentowania 
interesów samorządu lokalnego, infor-
mowania i  szkolenia gmin oraz powiatów 
w dziedzinie polityk i programów UE, po-
lityki miejskiej, rozwoju gospodarczego jst, 
promocji czy rozwoju obszarów wiejskich 
w  gminach i  powiatach województwa ślą-
skiego. Jednym z priorytetowych obszarów 
działalności Stowarzyszenia jest występo-
wanie w imieniu samorządów w obronie ich 
wspólnych interesów oraz podejmowanie 
różnego rodzaju inicjatyw mających na celu 
zapewnienie jak najlepszych warunków 
rozwoju lokalnego.
W  ramach struktur Związku działa Kon-
went Burmistrzów i Wójtów oraz Konwent 
Prezydentów Miast na Prawach Powiatu. 
Do realizacji zadania, jakim jest kształto-
wanie wspólnej polityki samorządów lo-
kalnych w  znacznym stopniu przyczynia-
ją się prace 12 Komisji funkcjonujących 
w ramach struktur Związku. Idea ich dzia-
łalności polega na wymianie informacji, 
wypracowywaniu wspólnych opinii przez 
pracowników samorządowych z  poszcze-
gólnych wydziałów urzędów gmin i  sta-
rostw powiatowych. Obecnie z  inicjatywy 

Związku aktywnie działa też Regionalna 
Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpa-
dami w Województwie Śląskim przy ŚZGiP, 
Grupa robocza ds. gospodarki odpadami 
w gminach miejsko - wiejskich i wiejskich 
ŚZGiP oraz Grupa robocza ds. Zamówień 
Publicznych ŚZGiP.
Ważnym przedmiotem podejmowanych 
przez Związek przedsięwzięć jest rewitali-
zacja. W  czerwcu 2016 r. Stowarzyszenie 
uruchomiło drugą edycję kursu pn. „Zinte-
growana rewitalizacja miast”, którego celem 
jest zwiększenie kompetencji fachowych 
w  zakresie prowadzenia zintegrowanych 
procesów rewitalizacji zdegradowanych ob-
szarów zurbanizowanych.
Związek prowadzi stałą współpracę z  in-
nymi regionalnymi organizacjami samo-
rządowymi m.in. poprzez Ogólnopolskie 
Porozumienie Organizacji Samorządowych 
(OPOS). Nowym kierunkiem działania 
Stowarzyszenia jest partycypowanie w pra-
cach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Przewodniczący Związku 
został wskazany z  ramienia OPOS, jako 
jeden z  dwóch jego przedstawicieli, do 
udziału w posiedzeniach Komisji, jak i po-
siedzeniach zespołów problemowych z gło-
sem doradczym.
W  2015 r. Związek uruchomił – z  okazji 
przypadającego wówczas jubileuszu 25-le-
cia restytucji samorządu terytorialnego – 
elektroniczną bazę samorządowców woj. 
śląskiego. Celem bazy jest upamiętnienie 
osób zaangażowanych w restytucję i rozwój 
samorządności lokalnej w  województwie 
śląskim (www. samorzadowcy.silesia.org.
pl).
 
Skutecznie wspierają innowacje
Spośród wielu obszarów działalności Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów istotne 
miejsce zajmuje wspieranie innowacji 
w  samorządach. Flagowym działaniem 
Związku w  tym obszarze był projekt 

„Benchmarking –  narzędzie efektywnej 
kontroli zarządczej w  urzędach miast na 
prawach powiatu, urzędach gmin i staro-
stwach powiatowych”, realizowany do lip-
ca 2015 r. w ramach działania 5.2 POKL. 
Aby podtrzymać dorobek projektu, zde-
cydowano o  jego kontynuacji w  formu-
le przedsięwzięcia pn. „Benchmarking 
–  Kontynuacja” w  latach 2015-2016, op-
artego na metodologii i  produktach wy-
pracowanych w ramach projektu. W 2016 
r. w  przedsięwzięciu brały udział 34 jed-
nostki samorządu terytorialnego zarówno 
z terenu woj. śląskiego, jak i całego kraju. 
Samorządy te, w oparciu o modelowy ze-
staw wskaźników pomiaru efektywności 
realizacji usług publicznych, poddają się 
co roku badaniom benchmarkingowym 
dotyczącym 11 usług realizowanych przez 
urzędy. Następnie w oparciu o model pro-
wadzenia benchmarkingu oraz wyniki 
badania, prowadzona jest identyfikacja 
i wymiana dobrych praktyk.
W  2015 r. Związek za projekt „Bench-
marking – narzędzie efektywnej kontroli 
zarządczej w  urzędach miast na prawach 
powiatu, urzędach gmin i  starostwach po-
wiatowych” otrzymał tytuł Lidera Innowa-
cji w  ramach konkursu „Regaty Rozwoju”, 
organizowanego przez Krajową Instytucję 
Wspomagającą – Centrum Projektów Eu-
ropejskich.
W 2016 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów 
zaangażował się również (jako partner) 
w  realizację projektu systemowego „Sy-
stem Monitorowania Usług Publicznych 
(SMUP)”, prowadzonego przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
we współpracy z  Głównym Urzędem Sta-
tystycznym oraz innymi partnerami samo-
rządowymi. Celem projektu jest wspólne 
wypracowanie koncepcji merytorycznej 
i  wykonawczej dotyczącej powszechnego 
systemu monitorowania usług publicz-
nych.

Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) jest stowarzyszeniem 
zrzeszającym 119 gmin (w tym wszystkie 19 miast na 
prawach powiatu) i 7 powiatów regionu śląskiego. Obecnie 
Przewodniczącym Związku jest p. Jacek Krywult, Prezydent Miasta 
Bielska-Białej. W tym roku Związek obchodzi 25-lecie swojej 
działalności. 12 maja 2016 r. odbyła się z tego tytułu uroczysta 
sesja Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP. W jej trakcie Związek 
otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego.
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PMI, czyli najwyższy standard zarządzania projektami

PMI istnieje od 1969 roku, zrzeszając ponad 
450 000 członków w 86 krajach. Początki PMI 
w Polsce to rok 2003. Stowarzyszenie powsta-
ło w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku 
związane z  profesjonalnym prowadzeniem 
projektów. Ogromne zainteresowanie zarówno 
zarządzaniem projektami jak i samą organizacją 
zaowocowało rozszerzeniem działalności na 
całą Polskę. 

Project management dla biznesu
Od 8 maja 2007 stowarzyszenie działa jako PMI 
Poland Chapter (PMI Oddział Polski) i zmieni-
ło swoją strukturę powołując początkowo sześć 
oddziałów (w  Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie, Wrocławiu i  Łodzi), następnie 
w  2010 roku powstał oddział Lubuskie. 
W  grudniu 2013 powołane zostały 2 kolejne 
oddziały: Kujawsko-Pomorskie i Śląski. 
Powołaniu Śląskiego Oddziału PMI przyświe-
cały następujące cele:
•  wsparcie rozwoju best practice oraz wiedzy 

z  zakresu project managementu zgodnie ze 
standardami PMI na Górnym Śląsku;

•  zbudowanie społeczności ludzi zajmują-
cych się i  kierujących swoje zainteresowania 
w stronę project managementu;

•  stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą 
z zakresu project managementu i dziedzin po-
krewnych;

•  zainicjowanie dialogu pomiędzy biznesem 
a środowiskiem akademickim w obszarze za-
rządzania projektami;

•  wsparcie osób oraz firm z  sektora MSP roz-
poczynających swoją przygodę w project ma-
nagemenecie.

Obecnie Oddział Śląski tworzy siedem osób: 
Maciej Panek - dyrektor zarządzający, Bogu-
miła Krzeszowska-Zakrzewska - wicedyrektor 
ds. finansów, Sylwia Koszela - wicedyrektor 
ds. programów i  wydarzeń, Anna Sorek - wi-
cedyrektor ds. marketingu i komunikacji, Ewa 
Wolny - wicedyrektor ds. wolontariuszy, Jaro-

sław Piotrowski - wicedyrektor ds. sponsorów 
i  kontaktów z  biznesem oraz Michał Czapek 
- wicedyrektor ds. IT. Aktywnie działają także 
liczni wolontariusze wspierający oddział.

Czas szukania nowych rozwiązań
Niedawno odbyła się  już trzecia konferencja 
Śląskiego Oddziału PMI.  Było to największe 
wydarzenie w  dziedzinie zarządzania projek-
tami na Górnym Śląsku W tym roku, w sercu 
Katowic spotkało się 150 pasjonatów zarządza-
nia projektami. Tegoroczna konferencja była 
znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy, a tak-
że spotkań, które zaowocowały nowymi kon-
taktami. Był to czas szukania rozwiązań i  no-
wych perspektyw. Prelekcje prowadzili uznani 
praktycy, poruszając różne aspekty zarządzania 
projektami. Tegoroczna edycja podzielona zo-
stała na dwa bloki tematyczne: 
•  trendy w zarządzaniu projektami  
•  projekty w przemyśle, innowacje, nowe przed-

sięwzięcia.
Swoją wiedzą podzielili się key note speake-
rzy konferencji:   Hans deVries  i prof. Andrzej 
Blikle. Swoje prelekcje poprowadzili także m.in. 

Marek Kowalczyk, Grzegorz Szałajko, Marek 
Kasperek, Jakub Lesiński, Maciej Bodych i Mi-
rosław Dąbrowski, a eksperci z ING Bank Ślą-
ski poprowadzili panel dyskusyjny: Agile way 
of working. 
Konferencja nie mogła by się odbyć bez spon-
sorów i  partnerów, do grona których oprócz 
Złotego Sponsora Śląskiego Oddziału PMI fir-
my Capgemini w tym roku dołączyło MT&DC, 
Whitecom i  Mirosław Dąbrowski. Sponsorom 
serdecznie dziękujemy. Dopisali także patroni 
medialni na czele z portalem 4pm.

Zaproszenie na seminarium
W  najbliższym czasie odbędzie się kolejne 
ważne wydarzenie w  dziedzinie zarządzania 
projektami. Zapraszamy na seminarium, któ-
re odbędzie się 23 listopada o  godzinie 17:45 
w  Angelo Hotel Katowice. Tematem semina-
rium będzie: „Władza, motywacja, etyka, czyli 
o „pewności siebie” w biznesie”, a poprowadzi je 
dr Andrzej Szóstak. Więcej informacji na temat 
najbliższego seminarium znajdziemy na naszej 
stronie internetowej  http://pmi.org.pl/pmi/
oddzialy/slaskie/

Project Management Institute (PMI) to wiodąca organizacja non-profit, która zrzesza ekspertów 
i entuzjastów zarządzania projektami na całym świecie. PMI opracowuje standardy zarządzania 
projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje z zakresu Zarządzania 
Projektami, promuje zwiększanie rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów 
we wszystkich sektorach gospodarki.

Od 2013 działa aktywnie śląski oddział stowarzyszenia - PMI ŚLĄSK. Tegoroczna konferencja była znakomitą okazją  do poszerzenia wiedzy, 
a także spotkań, które zaowocowały nowymi kontaktami.

Niezwykle ważni są dla nas Przedsiębiorcy, bo 
właśnie oni  budują siłę i jakość sosnowieckiej 
gospodarki. Stąd też wachlarz wielu możliwo-
ści, jakie miasto oferuje przedsiębiorcom. Na-
jistotniejsze to zwolnienia z  podatku od nie-
ruchomości - w zamian za stworzenie nowych 
miejsc pracy lub budowę nowych budynków. 
Wprowadziliśmy także jedne z  najniższych 

w  regionie stawek w  podatkach od środków 
transportu. Miasto docenia nie tylko dużych 
inwestorów, ale także tych najmniejszych, dla 
których przygotowaliśmy liczne udogodnienia 
w prowadzeniu własnej firmy. Zerwaliśmy z ne-
gatywnym wizerunkiem urzędnika i otwieramy 
się na tych, którzy w Sosnowcu chcą inwesto-
wać, przydzielając im indywidualnego opie-

kuna, konsultując z nimi ważne przedsięwzię-
cia, a  jednocześnie pomagając w  urzędowych 
formalnościach. Ponadto, jednostki takie jak 
Agencja Rozwoju Lokalnego, Powiatowy Urząd 
Pracy, Sosnowiecki Park Naukowo-Technolo-
giczny oferują szeroką gamę wsparcia, szkoleń 
i doradztwa, także dla tych, którzy swój pierw-
szy biznes dopiero mają zamiar uruchomić.
Więcej informacji na temat pakietu znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Sosnowcu:  www.sosnowiec.pl w zakład-
ce „Pakiet Przedsiębiorcy  i Pakiet Mieszkańca” 
oraz w nowo wydanym folderze.

Pakiet przedsiębiorcy 
-  czyli udogodnienia dla tych, którzy chcą zainwestować w Sosnowcu

Od TAURONA kupisz prąd, gaz i jeszcze więcej
Gaz i prąd u jednego sprzedawcy – to opcja wybierana 
coraz częściej przez klientów TAURONA z sektora małych 
i średnich firm. TAURON idzie jednak dalej – co planuje 
firma w najbliższym czasie? Na to oraz inne pytania 
odpowiada nam Grzegorz Lot, wiceprezes TAURON 
Sprzedaż.

TAURON jest znany jako sprzedawca prądu, 
a  także ciepła czy węgla. Gaz to jest jednak 
stosunkowo nowy produkt w  jego portfolio. 
Czym starają się Państwo przekonać swoich 
klientów, żeby kupili w TAURONIE gaz?
W naszej najnowszej „Ofercie z RABATOREM”, 
klientom z małych i  średnich firm, którzy ku-
pią prąd i  gaz wraz z  usługami serwisowymi, 
oprócz niskich cen dajemy dodatkowy rabat do 
250 zł. Gwarantujemy też brak podwyżek przez 
cały okres trwania umowy oraz mechanizm ob-
niżania ceny w przypadku obniżki cen w tary-
fie. Dotyczy to zarówno prądu, jak i gazu. 

A  te usługi serwisowe, o  których Pan wspo-
mina, to?
Serwisant 24H i  Serwisant Gazowy 24H. Dla 
klientów z zapleczem biurowym, optymalnym 
rozwiązaniem jest produkt z usługą Serwisant 

24H. W  przypadku awarii sprzętu biurowego 
lub PC, przyjazd fachowca gwarantowany jest 
w  ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W  ramach 
tej samej oferty dostępne są również usługi 
elektryka, który zjawi się w  celu naprawy we-
wnętrznej instalacji elektrycznej najpóźniej do 
4 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Ser-
wisant Gazowy 24H działa podobnie – tyle, że 
dotyczy to naprawy instalacji i urządzeń gazo-
wych. 

Czy klienci zmieniają dostawcę gazu już tak 
często, jak ma to miejsce w przypadku energii 
elektrycznej?
Coraz więcej klientów decyduje się na zmianę 
dostawcę gazu. Skala jest jednak wciąż dużo 
mniejsza niż na rynku energii elektrycznej. 
Dlaczego tak jest? Uwolniony rynek gazu 
jest rynkiem młodym, w  początkowej fazie 

przemian. Duża część klientów nie jest jesz-
cze świadoma, że może zmienić sprzedawcę 
gazu, a część obawia się, że jest to zbyt skom-
plikowane. W praktyce okazuje się jednak, że 
procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowe-
go jest nawet nie tyle podobna do procedury 
zmiany dostawcy prądu, co wręcz prostsza. 
Co ważne, na mocy udzielonego pełnomoc-
nictwa, TAURON załatwia za klienta wszelkie 
formalności. Efektem zmiany sprzedawcy na 
TAURON jest podpisanie umowy komplek-
sowej, dzięki czemu klient będzie otrzymywać 
jedną fakturę za sprzedaż oraz za dystrybucję 
gazu. Umowa może zostać podpisana na okres 
2 lub 3 lat. Ważne dla klienta będzie również 
to, że zmiana sprzedawcy na TAURON jest 
bezpieczna i bezpłatna oraz nie powoduje ko-
nieczności wymiany urządzeń ani liczników 
pomiarowych gazu. 
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Osoby słyszące nadal boją się głuchych
Z Adamem Stromidło, 
prezesem Zarządu Oddziału 
Małopolskiego Polskiego 
Związku Głuchych w Krakowie 
rozmawia Filip Bernat.

Jak postrzega się w środowisku biznesowym 
ludzi dotkniętych problemem głuchoty? Uda-
ło się wyeliminować negatywne stereotypy?
Niestety, dalej panuje stereotyp, wiążący nie-
pełnosprawność (osoby aktywne zawodowo) 
ze spółdzielniami inwalidów (stary model za-
trudniania). Brakuje świadomości społeczeń-
stwa, w tym biznesu, przeświadczenia, że osoba 
głucha może mieć wyższe wykształcenie, znać 
języki obce, pracować na wielu stanowiskach 
i zakładać własną działalność gospodarczą. Na-
wet wiadomość, że osoba głucha ma prawo jaz-
dy, jest dla wielu szokiem. Przybywa natomiast 
coraz więcej młodych głuchych, którzy są ak-
tywni, otwarci i przede wszystkim - mogą pra-
cować prawie wszędzie. To przede wszystkim 
społeczeństwo widzi bariery i boi się. W wielu 
krajach jest o wiele lepiej – głusi pracują w ban-
ku, wykładają na uczelniach, są w Parlamencie 
Europejskim, są aktorami z  Oscarem, czy też 
jeżdżą ciężarówkami rozwożąc towar.

Pan od wielu już lat jest zaangażowany w róż-
nego rodzaju akcje, związki i  organizacje, 
wspierające niesłyszących. Skąd u Pana zain-
teresowanie tym problemem i chęć niesienia 
pomocy ludziom, których dotyka?
Jestem dzieckiem rodziców głuchych CODA 
(Children/Child of Deaf Adults), w  sposób 
naturalny wychowałem się w tym środowisku. 
Język migowy był pierwszym językiem, które-
go się nauczyłem i był  podstawowym językiem 
komunikacji z  rodzicami i  ich przyjaciółmi.  
Mój tata działał aktywnie w  Polskim Związku 
Głuchych w Bytomiu, do którego często mnie 
zabierał. Od  17 roku życia aktywnie włączyłem 
się w działalność Związku, jak również innych 
organizacji. Problematyka osób niepełno-
sprawnych towarzyszy mi również przez więk-
szość mojego życia zawodowego . Sam również 
mam problem z niedosłuchem, który, niestety, 
z wiekiem pogłębia mi się. 

W jakim stopniu Polska jest obecnie przysto-
sowana do potrzeb ludzi niesłyszących? Co 
zmieniło się w  tym zakresie przez ostatnie 
lata, a co jeszcze powinno się zmienić?
W kontekście osób niesłyszących Polska zmie-
nia się na lepsze: weszła ustawa o  języku mi-
gowym i  innych środkach komunikowania 
się,  coraz więcej programów telewizyjnych jest 
tłumaczonych na język migowy, w wielu insty-
tucjach i  firmach można skorzystać z  usługi 
tłumacza on-line, studenci na uczelniach mają 
wsparcie tłumacza języka migowego. Jednak 
to wszystko za mało. Osoby słyszące dalej boją 
się głuchych. Dlatego cieszę się, że przy okazji 
Międzynarodowego Dnia Głuchych, obcho-
dzonego na całym świecie w ostatnią niedzielę 
września, udało się przeprowadzić dwie kam-

panie społeczne: „Polska zamienia się w słuch” 
oraz „Halo, mignij do mnie”. Tego typu akcje 
mają na celu przybliżenie tematyki osób nie-
słyszących i  słabosłyszących szerszemu spo-
łeczeństwu, pokazać, że tak niewiele czasami 
trzeba, aby skutecznie przełamywać dzielące 
nas bariery.

Jaka jest skala problemu?
Ponad 4 mln Polaków ma problem ze słuchem, 
w tym prawie milion to osoby, które kwalifiku-
ją się do założenia aparatów słuchowych. Pra-
wie 100 tysięcy cierpi na głuchotę, większość 
z nich w życiu codziennym komunikuje się za 
pomocą polskiego języka migowego. Z danych 

medycznych wynika, iż takich osób będzie 
z  roku na rok przybywało. Spowodowane jest 
to długotrwałą ekspozycją na hałas o natężeniu 
przekraczającym 75 dB.  Niestety, mieszkańcy 
miast, a  zwłaszcza Krakowa czy aglomeracji 
śląskiej, narażeni są na duży hałas uliczny. Jeżeli 
obejrzymy się dokoła, to zobaczymy większość 
młodych ludzi, słuchających muzyki przez 
słuchawki, co w  przyszłości będzie skutko-
wało pogorszeniem słuchu. Dbajmy nie tylko 
o wygląd zewnętrzny, słyszenie daje nam wiele 
możliwości, o których zapominamy w życiu co-
dziennym, bo są na naturalną koleją rzeczy. Za-
dbajmy o higienę słuchu, zarządzajmy mądrze 
narażeniem na hałas.
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Dawać serce drugiemu człowiekowi
Prezes Zarządu BetaMed SA, 
Beata Drzazga, opowiada 
o specyfice firmy, potrzebie 
niesienia pomocy chorym 
oraz istocie zatrudniania 
odpowiedniego personelu.

Jakie były początki BetaMed SA?
Firma istnieje na rynku od 15 lat, zatrudnia 
ok. 3 tysiące osób i realizuje swoją działalność 
w ramach 84 filii w 11 województwach. Spółka 
jest największym przedsiębiorstwem medycz-
nym w Polsce, zajmującym się opieką domową 
i stacjonarną nad osobami przewlekle chorymi 
i starszymi. Świadczymy usługi dla ponad 5 ty-
sięcy pacjentów w zakresie pielęgniarskiej opie-
ki długoterminowej i wentylacji mechanicznej 
w domu w ramach umowy z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Od początku istnienia firmy 
wiedzieliśmy, że w  naszej działalności bardzo 
ważne jest dawanie serca drugiemu człowie-
kowi i zwracanie uwagi na jego potrzeby, z ta-
kim nastawieniem pracowaliśmy. Z biegiem lat 
zgłaszało się do nas coraz więcej osób potrze-
bujących opieki, w związku z czym powstawały 
kolejne filie.
W  lipcu 2014 r. uruchomiliśmy Clinicę Beta-
Med Medical Active Care w Chorzowie, dzięki 
której możemy zaoferować pacjentom jeszcze 
szerszy wachlarz usług, który oczywiście będzie 
się sukcesywnie powiększał w miarę potrzeb.

W  jaki sposób funkcjonuje system jakości 
w firmie?
BetaMed SA od początku działalności stawia 
na wysoką jakość świadczonych usług medycz-
nych oraz najwyższą troskę o zdrowie pacjenta. 
Potwierdzeniem tego są listy od nich, podzię-
kowania od członków ich rodzin, w których pi-
szą, jak wspaniałe są nasze pielęgniarki, lekarze 
i  rehabilitanci. W  naszej pracy chodzi przede 
wszystkim o  jakość usługi, to znaczy staran-
ność, uwagę i  zrozumienie, z  jaką podchodzi 
personel medyczny do pacjenta. To liczy się dla 
nas najbardziej. Miłe jest to, że również inni, 
patrząc na nas z  boku, oceniają nas tak samo 
wysoko, czego potwierdzeniem są przyznawane 
nam nagrody i certyfikaty. System zarządzania 
jakością stanowi nierozerwalną całość z  syste-
mem zarządzania naszej organizacji. Jest wdra-
żany, by realizować zarówno cele dotyczące 
spełniania wymagań i oczekiwań pacjentów, ale 
także by usprawnić funkcjonowanie procesów 
zachodzących w  organizacji. Dbamy o  to, by 
nasze usługi były na jak najwyższym poziomie, 
a nasi pracownicy podchodzili do każdego pa-
cjenta z sercem. BetaMed SA posiada certyfikat 
ISO 9001:2000 oraz Certyfikat Systemu Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny 
z ISO 27001:2013.

Czym dokładnie zajmuje się BetaMed SA?
Poza opieką długoterminową w domu pacjen-
ta, oferujemy także wiele usług medycznych 
w  stacjonarnej placówce w  Chorzowie. Jesz-
cze przed założeniem zakładu opiekuńczo-
-leczniczego wiedziałam, jak ważne jest, aby 

chore osoby, w  miarę możliwości, nie przeby-
wały ciągle w  łóżkach. Trzeba zachęcać je do 
wyjścia z nich i aktywizować, w zależności od 
ich stanu fizycznego. Mamy obecnie wspania-
ły personel medyczny, w  tym rehabilitantów, 
którzy uruchamiają i aktywizują przebywające 
u nas osoby. Medical Active Care powstał dla-
tego, że stawiałam na aktywność i profilaktykę. 
Oferujemy szeroki wachlarz usług, na przykład 
pobyty dla osób starszych – dzienne, godzi-
nowe, kilkudniowe, miesięczne lub nawet na 
stałe. W  zależności od potrzeby. Pacjenci nie 
są w piżamach, organizujemy im wiele atrakcji. 
Przyjeżdżają do nas szkoły z występami, orga-
nizujemy przedstawienia teatralne, tańce, mu-
zykoterapię, prowadzimy terapie zajęciowe oraz 
ćwiczenia dopasowywane do każdej osoby i jej 

sprawności. Już niedługo, oprócz wszystkich 
atrakcji i  udogodnień, nasi podopieczni będą 
mieli dostęp do lekarzy specjalistów, obecnych 
na miejscu. Wszystko będzie dostępne rów-
nież dla osób z zewnątrz, nie tylko dla naszych 
pacjentów. Cieszę się, że jest tu już nawet koś-
ciółek. W  każdą niedzielę odbywają się msze, 
a codziennie jest możliwość przyjęcia komunii 
świętej. Powstaje już piękny ogród, do którego 
zabieramy pacjentów, by mogli spędzać czas 
na świeżym powietrzu. Ważne jest to, aby był 
piękny budynek i  wnętrze oraz bardzo dobry 
sprzęt medyczny, zarówno dla pacjentów, jak 
i  dla personelu. Najważniejsze jest jednak to, 
aby zatrudnić ludzi o pięknych sercach. Udało 
mi się to właśnie połączyć, z czego jestem bar-
dzo zadowolona.
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Problem z sukcesją firmy rodzinnej nie polega na braku  
sukcesorów tylko na braku potencjału sukcesyjnego firm

Wokół przedsiębiorstw rodzinnych od kilku miesięcy 
tworzy się pozytywny klimat troski o ich przyszłość. 
Głównie za sprawą propozycji Ministra Infrastruktury 
podejmowane są inicjatywy legislacyjne zmierzające do 
ułatwienia procesów sukcesyjnych, zwłaszcza w sytuacji 
losowej. Warto jednak zauważyć, że  problem ciągłości 
(w tym sukcesji) przedsiębiorstwa rodzinnego jest bar-
dziej skomplikowany. 
Większość propozycji i programów adresowanych do 
przedsiębiorców rodzinnych wiąże się z idealną sytuacją, 
w której przedsiębiorca ma  co i ma komu przekazać.  Jed-
nak oprócz biznesów, które przejmą członkowie rodzin 
lub, co w polskiej praktyce jest rzadkie, zostaną przekaza-
ne osobom obcym, są takie, które nie znajdą nabywców. 
Badania nad przedsiębiorstwami rodzinnych pro-
wadzone w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu 
zwracają uwagę na rosnący problem na tzw. przedsię-
biorstw niechcianych. Są to najczęściej przedsiębior-
stwa o niskim potencjale sukcesyjnym, co oznacza, że 
ani ich wartość rynkowa ani potencjał rozwojowy nie są 
interesujące ani dla sukcesorów rodzinnych ani dla in-
westorów. Przedsiębiorstw takich przybywa a ich liczba 
rośnie w miarę w nasilania się fali sukcesji. Są to zwykle 
przedsiębiorstwa funkcjonujące w tradycyjnych sekto-
rach i bazujące głównie na zaangażowaniu i kompeten-
cjach fachowych właścicieli. Takie przedsiębiorstwa nie 
przyciągają sukcesorów perspektywą karier i zarobków, 
prestiżem społecznym czy zawodowym, nie zachęcają 
nawet perspektywą spieniężenia majątku. Kończą swój 
cykl życia wraz z odejściem właściciela. Wiedza,  do-

świadczenie, miejsca pracy a często nawet produkty/
usługi z nimi związane przepadają bezpowrotnie. 
Przeszkodą w sukcesji jest nie tylko dominujący model 
sukcesyjny, choć w polskiej praktyce firm rodzinnych, 
sukcesja wewnątrzrodzinna to z  reguły jedyny rozwa-
żany model zapewnienia ciągłości działania. To roz-
ważanie nie oznacza niestety gotowości do dzielenia 
się władzą i własnością. W 80% zbadanych firm takie 
rozstrzygnięcia sukcesyjne nie zapadły mimo że właś-
ciciel ukończył 60 lat. Przy takim potencjale i podejściu,  
„oferty” przedkładane przez rodziców (właścicieli) 
przegrywają z ofertą korporacji, zagranicznych studiów 
czy nawet własną firmą (innowacyjnym startupem). 
Problemem jest również bezradność tych, którzy chcie-
liby przekazać przedsiębiorstwo inwestorowi obcemu. 
Brak im czasu, pieniędzy i umiejętności w skutecznym 
dotarciu do potencjalnych oferentów.

Rozwiązania systemowe łagodzące negatywne 
skutki braku sukcesorów rodzinnych  powinny być 
więc szersze od proponowanych dzisiaj i uwzględ-
niać nie tylko rozwiązania prawne, lecz również 
organizacyjne znane od lat w krajach Europy Za-
chodniej. Polegają one np. na tworzeniu tzw. giełdy 
przedsiębiorstw. Są to rozwiązania  „zapewniające 
przestrzeń, w której może dojść do skojarzenia 
potencjalnych nabywców i sprzedawców” głow-
nie poprzez platformę internetową. Jak wynika z 
doświadczeń europejskich, mogą one skutecznie 
spełniać swą rolę, jeśli ich administratorem  jest in-
stytucja neutralna i budząca zaufanie. Stąd tworzą 
je zwykle agencje rządowe i /lub organizacje samo-
rządu gospodarczego. Inne rozwiązania przez swój 
najczęściej komercyjny charakter są przyjmowane 
przez przedsiębiorców wstrzemięźliwie.  

prof. dr hab. Krzysztof Safin, ekspert Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu, kierownik Zespołu Badaw-
czego Przedsiębiorczości i Zarządzania; specjalista 
z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania stra-
tegicznego. Autor m.in. monografii Przedsiębior-
stwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne; 
podręczników Zarządzanie małą firmą. Kierownik 
projektu badawczego Strategie sukcesyjne polskich 
przedsiębiorstw rodzinnych (2012-2014) oraz wielu 
projektów szkoleniowych i doradczych. Doradca dol-
nośląskich przedsiębiorstw rodzinnych, ekspert Dol-
nośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Przewodniczący 
Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego, 
członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Mi-
nistrze Gospodarki.
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 O ludziach sukcesu, współpracy    z biznesem i samorządem
Rozmowa z dr. hab. Robertem 
Tomankiem, prof. UE, rektorem 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach

Jak wykształcić dobrego menedżera, człowie-
ka sukcesu?
Kształcenie managerów osiągających sukce-
sy w  biznesie jest nie tylko celem, ale też po-
twierdzeniem skuteczności pracy Uniwersyte-
tu, który łączy badania naukowe z  dydaktyką. 
Kluczowa z jednej strony jest jakość kształcenia 
i  twarde podstawy teoretyczne, z drugiej stro-
ny kontakt z żywym organizmem, gospodarką. 
W  coraz większym stopniu w  edukacji wyko-
rzystujemy więc efekty współpracy z  praktyką 
gospodarczą – w  tym staże, udział praktyków 
w  radach programowych kierunków studiów 
i  prowadzeniu zajęć oraz udział naukowców 
i studentów w rozwiązywaniu problemów prak-
tyki gospodarczej. Jedną z  osi strategicznych 
rozwoju Uczelni, jest pogłębiona współpraca 
z  otoczeniem gospodarczym i  społecznym. 
W  coraz większym stopniu dopasowujemy 
nasze produkty badawcze i  edukacyjne do in-
dywidualnych potrzeb różnych podmiotów. 
W szczególności pozwala to na kształcenie ana-
lityków i  managerów sprawnie poruszających 
się w  zawiłościach środowiska współczesnej 
gospodarki.  Stąd już tylko krok do sukcesu. 
Współczesny, aktywny uczestnik życia gospo-
darczego musi łączyć wiedzę teoretyczną z ce-
chami i  umiejętnościami pozwalającymi na 
rozwój i  wykorzystanie w  biznesie wyobraźni. 
A o znaczeniu wyobraźni w nauce, ale i prakty-
ce, dobitnie świadczą słowa A. Einsteina: „wy-
obraźnia jest ważniejsza od wiedzy”. Być może 
to przesada, ale w warunkach burzliwej zmien-
ności w gospodarce wyobraźnia jest atrybutem 
najwybitniejszych ludzi biznesu.

Jak układa się w  Pana ocenie współpraca 
uczelni z biznesem?
Misją uniwersytetu jest prowadzenie badań 
i  kształcenie studentów. Oczekiwania otocze-
nia wobec uniwersytetów rosną w  warunkach 
dynamicznych i złożonych zmian społecznych 
i gospodarczych. Współpraca jest wyzwaniem, 
ponieważ inne są cele i modele działania uni-
wersytetu i biznesu – nauka z natury jest nad-
miarowa, a  biznes ukierunkowany na zasoby 
ściśle dopasowane do potrzeb prowadzonej 
działalności. Na pewno należałoby poprawić 
komunikację pomiędzy tymi światami, ale to 
wymaga i  czasu, i  dobrej polityki innowacyj-
nej. Uczelnie muszą wyjść z obecnego spętania 
biurokracją. Biznes zaś powinien zrozumieć, że 
zastosowanie modeli biznesowych w  funkcjo-
nowaniu uczelni może ograniczyć ich aktyw-
ność naukową. Nie tędy droga do innowacyjnej 
gospodarki.

Pomimo tych rozbieżności, bliskie relacje 
uczelni z  biznesem wydają się być dla obu 
stron jedyną drogą rozwoju.
Tak, bez tego nie ruszymy dalej. Oczywistym 
jest, że trudno wyobrazić sobie uczelnię eko-

nomiczną, która nie jest blisko biznesu i jedno-
stek administracji samorządowej. Jako uczelnia 
ekonomiczna mamy bezpośredni wpływ na 
otoczenie gospodarcze. Prowadzimy specjali-
styczne badania i ekspertyzy na rzecz praktyki. 
Realizujemy prace badawczo-wdrożeniowe na 
potrzeby biznesu i  administracji. Opracowy-
wanie rozwiązań praktycznych i  wprowadza-
nie ich na rynek powinno być jednak efektem 
ścisłej współpracy trójkąta: nauka, biznes, jed-
nostki samorządu terytorialnego. Nie od dziś 
podejmujemy działania mające na celu zacieś-
nianie tej współpracy. W  ostatnich sześciu la-
tach podpisaliśmy ponad 200 umów z podmio-
tami gospodarczymi, administracji publicznej 
i  organizacji pozarządowych.  Tylko w  2015 
roku było to 30 umów, a  w  2016 roku do tej 
pory już 20 kolejnych. Nie są to też umowy po-
zorne. Chodzi o realną współpracę w zakresie 

praktyk i  staży dla studentów i  absolwentów 
z  jednej, a badań i  ekspertyz, szkoleń, kursów 
oraz studiów podyplomowych dla podmio-
tów współpracujących z  drugiej strony. Duże 
znaczenie ma również wspomniany już prze-
ze mnie udział praktyków w  tworzeniu oferty 
dydaktycznej uniwersytetu. Kształcimy nie 
tylko na kierunkach o profilach ogólnoakade-
mickich, ale też na kierunkach praktycznych, 
gdzie ponad połowa programu studiów, to za-
jęcia prowadzone przez praktyków.
Relacje z otoczeniem gospodarczym to jednak 
nie tylko ekspertyzy i badania, opracowywanie 
rozwiązań czy szkolenie wykształconych kadr. 
To tworzenie stałych powiązań i  przebywanie 
w  otoczeniu gospodarczym. Dlatego też jeste-
śmy partnerami największych i  najważniej-
szych w  kraju i  Europie Centralnej wydarzeń 
integrujących otoczenie gospodarcze, m.in. 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego czy 
Europejskiego Kongresu Małych i  Średnich 
Przedsiębiorstw. Bierzemy udział w  dyskusjach 
branżowych, formułujemy wnioski – nie jest 
nam obojętna przyszłość gospodarcza kraju. 
Bliskość biznesu i  administracji publicznej jest 
niejako wpisana w nasze DNA.

Wiele mówi się o  potrzebie zdobywania 
umiejętności praktycznych w  czasie studiów. 
A gdzie lepiej, jak nie w biznesie. Ale czy Pana 
zdaniem biznes faktycznie potrzebuje prakty-
kantów?
Znaczenie praktyki w  kształceniu studentów 
jest oczywiste. Ale chciałbym zwrócić uwagę, 
że wcale nie musi to być tzw. praca w zawodzie. 
Jako ciekawostkę podam, że w  czasie studiów 
pracowałem m.in. jako robotnik w hucie. I pro-
szę mi wierzyć, do dziś pamiętam swoje do-
świadczenia i wiem, że dało mi to wiele cennych 
umiejętności, właśnie w zakresie wspomnianych 
wcześniej kompetencji miękkich. Biznes i admi-
nistracja powinny jednak uzmysłowić sobie, jak 
wiele mogą skorzystać z  praktyk. Praktykanci 
wnoszą nowe spojrzenie, swego rodzaju powiew 
świeżości. I to nie są moje wyobrażenia, ale fakty 
przekazywane przez pracodawców. W wielu fir-
mach programy praktyk są ważnym obszarem 
zarządzania, a  zwłaszcza zarządzania kadrami 
(HR). Biznes i  studenci potrzebują się nawza-
jem.

Z  jednej strony biznes potrzebuje młodych 
ludzi, studentów o  świeżym spojrzeniu, ale 
z  drugiej także wykształconych, którzy prak-
tyki mają już za sobą. Potrzebuje absolwentów 
i to dobrze wyszkolonych. Jak radzą sobie ab-
solwenci Pana uczelni na tak dynamicznym 
rynku pracy?

Bardzo dobrze. I nie są to puste słowa. Potwier-
dzeniem są dane pochodzące z Ogólnopolskie-
go Systemu Monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA), 
wdrożonego w maju 2016 r. przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wynika z nich, 

że zarówno na Śląsku wśród publicznych uczel-
ni, jak również wśród 5 publicznych uczelni 
ekonomicznych działających w Polsce, to właś-
nie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Katowicach (studiów pierwszego i  drugiego 
stopnia łącznie) średnio najszybciej podejmują 
pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu. Zajmuje 
im to ok. 2 miesiące. Średnio najszybciej podej-
mują też pierwszą pracę na umowę o pracę po 
uzyskaniu dyplomu – tutaj niespełna 2,5 miesią-
ca. Co więcej, 60% absolwentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego z  tytułem magistra, a  więc po 
studiach drugiego stopnia, znajduje zarówno 
swoją pierwszą pracę, jak i  pierwszą pracę na 
umowę o pracę, już od razu po uzyskaniu dyplo-
mu. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że 
nie musi jej szukać.
Jednak sukces absolwenta nie może być rozpa-
trywany tylko przez pryzmat pierwszej pracy. 
Staramy się przekazywać kompetencje uniwer-
salne, które pozwolą na osiąganie długofalowego 
sukcesu. Nasi absolwenci zajmują dzięki temu 
najwyższe stanowiska w małych i średnich oraz 
dużych firmach w kraju i za granicą. Ich sukcesy 
są miara naszego sukcesu. Ale edukacja nie koń-
czy się wraz z uzyskaniem tytułu magistra. Waż-
ny jest nieustanny rozwój, kształcenie się przez 
całe życie, dlatego jako uczelnia oferujemy bo-
gaty wachlarz studiów podyplomowych, a także 
dedykowane potrzebom konkretnych firm spe-
cjalistyczne szkolenia i kursy, w tym językowe.

„Jako uczelnia 
ekonomiczna mamy 

bezpośredni wpływ na 
otoczenie gospodarcze. 

Prowadzimy 
specjalistyczne badania 

i ekspertyzy na rzecz 
praktyki. Realizujemy 

prace badawczo-
wdrożeniowe na potrzeby 

biznesu i administracji.”
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Wielkie inwestycje 
i poprawa jakości życia mieszkańców
Rozmowa z Damianem 
Bartylą, Prezydentem Bytomia  
o rewitalizacji, modernizacji 
miejskiej infrastruktury i 
współpracy z Żytomierzem na 
Ukrainie

Jak podsumowałby pan mijający powoli rok 
pod względem inwestycyjnym?
Ten rok, jeżeli chodzi o inwestycje należy za-
liczyć do udanych. Możliwości finansowe By-
tomia nie są zbyt duże. Niemniej w każdym 
budżecie staramy się wygospodarować środki 
na planowane inwestycje. W bieżącym roku 
przeprowadziliśmy modernizację części lokali 
gminnych w budynkach należących do wspól-
not mieszkaniowych.
Większość szkół przeszła termomodernizację. 
Przebudowaliśmy fragment DK11  i zmoderni-
zowaliśmy wiele innych dróg. Nadal inwestuje-
my w rewitalizację terenów zielonych, głównie 
w nasze parki, skwery i w infrastrukturę spor-
tową, szczególnie w wielofunkcyjne boiska. To 
nasze najważniejsze przedsięwzięcia. Na dzień 
dzisiejszy wydaliśmy ponad 23 mln złotych na 
inwestycje.
Porównując się z innymi bogatymi miastami 
może nie jest to kwota imponująca, jednak cie-
szymy, że na inwestycje udało się wygenerować 
pieniądze z budżetu. Bez tych działań nie ma 
mowy dalszym o rozwoju miasta.

Bytom już wkrótce czeka wielka rewitaliza-
cja….
Rewitalizacja Bytomia już   trwa i to w wy-
miarze bardzo szerokim tzn. ekonomicznym, 
infrastrukturalnym i społecznym. Aktualnie 
przygotowujemy się do realizacji inwestycji 
współfinansowanych ze środków unijnych 
na lata 2014- 2020. Jest to ogromne wyzwa-
nie i bardzo duża szansa dla miasta. Wbrew 
niektórym krzywdzącym i niesprawiedliwym 
opiniom, jesteśmy do tego bardzo dobrze przy-
gotowani. Planujemy przeprowadzić inwestycje 
na poziomie około 1,5 mld złotych. Tak dużymi 
pieniędzmi na działania związane z rewitali-
zacją nasze miasto jeszcze nigdy nie dyspono-
wało. Jestem przekonany, że  przełoży to się na 
odbudowę potencjału ekonomicznego Bytomia 
i na zdecydowaną poprawę jakości życia miesz-
kańców. Bytom zacznie odzyskiwać należne mu 
miejsce na mapie gospodarczej, kulturalnej   i 
sportowej naszego kraju.

Jak Bytom planuje rozdysponować te środki?
W ramach Obszaru Strategicznej Interwencji 
dla Miasta Bytomia zabezpieczono 100 mln 
euro (ok. 400 mln zł) - 45% środków prze-
znaczone będzie na działania nieinwestycyjne 
(m.in. związane z włączaniem osób wykluczo-
nych lub zagrożonych wykluczeniem na rynek 
pracy), a 55% na działania inwestycyjne - tzw. 
"twarde".  W ramach Zintegrowanych Inwesty-

cji Terytorialnych planowana jest budowa wę-
zła przesiadkowego na Placu Wolskiego, termo-
modernizacja i remonty budynków miejskich, 
jak i modernizacja infrastruktury miejskiej (w 
tym dot. m.in. oświetlenia, gospodarki cieplnej, 
usuwania azbestu). Przed nami także szereg 
przedsięwzięć nieinwestycyjnych.
Na realizację powyższych projektów zaanga-
żowanych zostanie łącznie ok. 200 mln zł. Ze 
środków kredytu Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego, miasto zamierza sfinansować szereg 
istotnych inwestycji w zakresie infrastruktury 
miejskiej, mieszkalnictwa i infrastruktury dro-
gowej. Flagowym zadaniem będzie budowa 
kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. 
Olimpijskiej.   Miasto planuje   także uzyskać 
dofinansowanie na wybudowanie Bytomskiej 
Centralnej Trasy Północ-Południe BCT N-S. 
Całkowita wartość projektu to prawie 300 mln 
zł. Środki pochodzić mają z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020.

We wrześniu ukraińskie miasto żytomierz, 
kojarzone przede wszystkim z przemysłem 

maszynowym, metalowym, lekkim i spożyw-
czym, zostało waszym miastem partnerskim. 
Jakie korzyści może przynieść to rozwiązanie 
dla Bytomia?
W obwodzie żytomierskim zamieszkuje bardzo 
dużo osób narodowości polskiej, które do dnia 
dzisiejszego pielęgnują polską historię, tradycję 
i polski język. Bytom od kilku lat z Żytomie-
rzem łączą przyjacielskie stosunki. Nawiąza-
liśmy współpracę na wielu polach, głównie 
kulturalnym i oświatowym. Podpisanie umowy 
partnerskiej jest więc sformalizowaniem na-
szych dotychczasowych kontaktów i relacji. Tę 
współpracę chcemy rozszerzyć o sferę gospo-
darki. Współpraca z Żytomierzem może przy-
nieść duże korzyści bytomskim przedsiębior-
com. Goszcząca niedawno w Bytomiu delegacja 
Żytomierza, na czele z Merem Serhijem Sucho-
młynem, na spotkaniu z Bytomską Agencją 
Rozwoju Inwestycji zapoznała się z procedurą 
inwestowania w bytomskie tereny zlokalizowa-
ne na obszarach Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i Bytomskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej.

Dziękuję  za rozmowę
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Mysłowice – miasto z potencjałem
Idealna lokalizacja w śląskiej aglomeracji, niewielkie odległości od głównych szlaków komunikacyjnych 
oraz lotnisk w Pyrzowicach i Balicach to niezaprzeczalne atuty Mysłowic. Dobre miejsce dla siebie 
znajdzie tutaj każdy – ten ceniący sobie spokój i bliskość natury, jak i osoba, której zależy, by żyć 
w środku miasta. Rozwijające się życie kulturalne i coraz bogatsza oferta z tego obszaru przyciągają 
nowych mieszkańców.  To z kolei stanowi doskonałą okazję do współpracy z deweloperami, którzy 
znaleźli w Mysłowicach doskonałe miejsca do inwestowania.

Warto pomyśleć o  Mysłowicach i  zainwestować 
właśnie tutaj, w  mieście o  powierzchni 6,6 tys. 
hektarów i  ponad 71 tys. mieszkańców. To miej-
sce o niezwykłym potencjale, którego gospodarczą 
podstawą było  górnictwo. Do dziś działa tutaj 
KWK Mysłowice – Wesoła. W mieście funkcjonu-
je także jedno z  największych centrów dystrybu-
cyjnych w Polsce - Panattoni Park Mysłowice.

Współczesne Mysłowice
Miasto inwestuje w mieszkalnictwo,  drogi i eduka-
cję, a z drugiej strony intensywnie rozwija samorząd-
ność mieszkańców i  buduje społeczeństwo obywa-
telskie. W mieście działają Rady Dzielnic i obecnie 
realizowana jest I  edycja Mysłowickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Ponadto w mieście działa Mysłowi-
cka Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miasta.

- Nie chcemy zgubić społecznego zapału i społecznikow-
skiej pasji mysłowiczan – stwierdza Edward Lasok, pre-
zydent Mysłowic. -  Zdajemy sobie sprawę z siły, jaką 
ma inwencja obywateli. Sprzyjamy jak najszerszemu 
włączaniu się lokalnej społeczności w samorządność. 

W  Mysłowicach działa ponad 120 organizacji 
pozarządowych. Powszechne jest przekonanie, że 
tworzenie wspólnoty samorządowej, bezpośredni 
udział mieszkańców w  przedsięwzięciach miasta, 
a  przede wszystkim budzenie odpowiedzialności 
obywatelskiej tworzą prawdziwą siłę miasta. 

Mysłowice słyną z  muzyki i, zgodnie z  hasłem 
promocyjnym, są „Miastem dobrze brzmiącym”. 
W  roku bieżącym mysłowiczanie bawili się pod-
czas koncertów w ramach Dni Mysłowic, w Parku 
Słupna odbyły się także festiwale „Behind the Tre-
es” oraz ekumeniczny „Bądź jak Jezus”.  

W  lipcu miasto było także współorganizatorem 
Wydarzeń Centralnych podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. Blisko 4 tysiące pielgrzy-
mów z prawie 40 krajów całego świata bawiło się 
w  Mysłowicach podczas zorganizowanego Festi-
walu Młodych. 

Rok przełomu
Rok bieżący to czas wielu ważnych inwestycji. 
W Szpitalu nr 2 przeprowadzony został komplek-

sowy remont oddziału wewnętrznego i termomo-
dernizacja zabytkowego budynku w oparciu m.in. 
o  fundusze norweskie. W  bieżącym roku zakoń-
czona zostanie budowa hali sportowej dla Zespołu 
Szkół Sportowych. Na budowę hali miasto również 
uzyskało dofinansowanie. Niezwykle ważną inwe-
stycją, ze względów bezpieczeństwa, będzie z kolei 
budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej. 
Również w 2016 r. rozpocznie się remont dawnej 
siedziby Liceum Handlowego, budynku przyle-
gającego do głównego gmachu Urzędu Miasta. 
Dostosowanie szkoły do potrzeb administracji 
pozwoli na przeniesienie wszystkich wydziałów 
w jedno miejsce.
Istotnym obszarem najbliższych działań będą tak-
że fundusze unijne w perspektywie do 2020 roku. 
Zaplanowano  blisko dwadzieścia projektów do 
realizacji za niebagatelną kwotę ponad 62 mln zł. 
Plany miasta na najbliższe lata obejmują także 
m.in. budowę mysłowickiego, najdłuższego odcin-
ka Drogowej Trasy Średnicowej. 

Mysłowice przodują w e-usługach
W  ubiegłym roku Mysłowice docenione zostały 
przez Najwyższą Izbę Kontroli jako jedno z miast 
w województwie śląskim, które udostępnia w sy-
stemie SEKAP najwięcej usług elektronicznych dla 
swoich klientów. Obecnie jest ich ok. 250. 

Również w  ubiegłym roku mysłowicki samorząd 
uruchomił możliwość umówienia się na wizytę 

w  urzędzie przez Internet. Aby załatwić jakąkol-
wiek sprawę związaną z pojazdami i ominąć kolej-
ki wystarczy skorzystać z prostej aplikacji dostęp-
nej na stronie miasta. 

- Poprawa komfortu klientów Urzędu Miasta My-
słowice, a  co za tym idzie zwiększenie dostępnych 
usług on-line, jest jednym z  moich priorytetów.  
Każdego roku staramy się wprowadzać przynaj-
mniej kilka nowych rozwiązań, które przynoszą 
określone korzyści dla klientów - mówi Edward La-
sok, prezydent miasta Mysłowice. 

Miasto nie spoczywa na laurach i wciąż inwestuje 
w  e-usługi. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło 
na utworzenie punktu zakładania i  potwierdza-
nia profilu zaufanego ePUAP. Posiadanie takiego 
profilu pozwala na załatwianie urzędowych spraw 
bez wychodzenia z domu i bezpłatne otrzymanie 
drogiego podpisu elektronicznego. 

Mysłowice pozyskały również ponad 5 mln zł 
w  ramach projektu Cyfrowe Śląskie. Dzięki tym 
środkom finansowym powstanie portal do elek-
tronicznej obsługi klientów, w  którym po zalo-
gowaniu się znajdą oni swoje zobowiązania, częś-
ciowo już wypełnione formularze lub inne istotne 
informacje. Ponadto jeżeli zaistnieje obowiązek 
płatności czy złożenia odpowiednich dokumen-
tów klienci zostaną poinformowani o tym smsem. 
System przewiduje możliwość załatwienia całości 
sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną 
płatnością.

Kapliczka Jarlików (św. Jana Chrzciciela)

Osiedle Park Chopina

GIG – rozwiązania szyte na miarę
Nowoczesne laboratoria 
badawcze, unikatowe 
stanowiska pomiarowe oraz 
innowacyjne rozwiązania dla 
przedsiębiorców to atrybuty 
Głównego Instytutu Górnictwa  
z Katowic.

Główny Instytut Górnictwa (GIG) jest jed-
nym z największych instytutów badawczych w 
Polsce. Zespoły badawcze Instytutu realizują 
w ciągu roku ponad 100 zadań statutowych, 
około 50 projektów i 4500 prac badawczo-usłu-
gowych zamówionych przez ok. 1500 polskich 
i zagranicznych klientów. Instytut jest lide-
rem badań w obszarze bezpieczeństwa pracy i 
kompleksowo rozwiązuje praktycznie wszyst-
kie problemy przemysłu w tym zakresie. GIG 
posiada również kompetencje oraz wieloletnie 
doświadczenie w likwidacji środowiskowych 
skutków działalności przemysłowej. Akredyto-
wane laboratoria oraz zespoły badaczy pracują 
na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw 
dostarczając ekspertyz oraz gotowych rozwią-
zań prośrodowiskowych.

Nowe życie terenów poprzemysło-
wych. Zamiast hałdy zielona góra, 
zamiast ścieku rzeka – wiemy jak.
Przywracanie walorów użytkowych terenom po-
przemysłowym jest jednym z najważniejszych 
obszarów działalności Instytutu. Nowoczesne 
badania  geoinżynieryjne służą temu właśnie 
celowi - mówi dr hab. inż. Stanisław Prusek, 
Naczelny Dyrektor GIG. Dla potrzeb nowego 
biurowca KTW na zlecenie spółki INVEST 3TDJ 
ESTATE wykonywaliśmy ekspertyzę geologicz-
no-górniczą. Dzięki niej można było zaplanować 
bezpieczną budowę nowoczesnego budynku o 
wysokości ok. 112 m.  Podobne prace wykonywa-
liśmy również na potrzeby budowy Silesia City 
Center czy autostrady A1.
Centrum Inżynierii Środowiska GIG to interdy-
scyplinarny zespół specjalistycznych laboratoriów 
realizujących prace w zakresie nowych techno-
logii i rozwiązań, które mają ograniczać skutki 
oddziaływania na środowisko.  Badania obejmują 
praktycznie wszystkie czynniki mające wpływ na 
jakość środowiska: od analiz poszczególnych ele-
mentów środowiska po monitorowanie i ocenę 
stanu powietrza, gleby i wód. Rozwijamy tech-

nologie oczyszczania ścieków, zagospodarowania 
odpadów osadów ściekowych, remediacji zdegra-
dowanych terenów poprzemysłowych. Prowadzi-
my specjalistyczne badania produktów rolnych i 
spożywczych. Doradzamy jak dostosować działal-
ność przedsiębiorstwa do aktualnych wymagań w 
zakresie emisji i standardów ochrony środowiska 
i poziomów emisji.  
Do badań środowiskowych zaprzęgamy nowo-
czesną technikę. W walce z niską emisją wyko-
rzystujemy drony. Dzięki ich zastosowaniu dia-
metralnie skraca się czas procedury kontrolnej, 
ponieważ urządzenie pobierając próbkę dymu 
wydobywającą się z komina, natychmiast bada 
jej skład. Za pomocą specjalnego oprogramowa-
nia dane trafiają do operatora i są zapisywane w 
bazie  – mówi dr inż. Jan Bondaruk, Z-ca Na-
czelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska 
Głównego Instytutu Górnictwa. To nowatorska 
platforma monitoringu wybranych parametrów 
niskiej emisji, w której zastosowano nasz autor-
ski, innowacyjny miernik laserowy stężenia pyłu, 
dwutlenku i tlenku węgla o wysokiej czułości i 
rozdzielczości przeznaczony do prac w terenie. 
Latające laboratorium cechuje niezawodność 
działania w trybie „on line” i wysoka dokład-
ność pomiarów, która pozwala na wskazywanie 
źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń.  

Bezpieczeństwa  w przemyśle najwyż-
szej jakości, z najlepszymi w świecie.
Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczal-
nej  „Barbara” jest  jedynym w Europie, w któ-

rym można przeprowadzać badania wybuchów 
gazów i pyłów w naturalnej skali oraz  testować 
maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy 
w atmosferze wybuchowej  w warunkach rze-
czywistych. Od 2004 roku  GIG jest jednostką 
notyfikowaną Unii Europejskiej w zakresie 
trzech dyrektyw: 94/9/WE (ATEX), 98/37/WE 
(maszynowa), 93/15/WE (materiały  wybucho-
we do użytku cywilnego), uprawniających do 
przeprowadzania procesu certyfikacji wyrobów 
na europejski znak „CE”. Instytut posiada mię-
dzynarodową akredytację IECEx, dzięki czemu 
certyfikaty według tego schematu wydawane 
przez GIG są honorowane w wielu krajach na 
całym świecie, bez konieczności dokonywania 
dodatkowej oceny. Dzięki przyznanemu przez 
Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (Uni-
ted States Coast Guard Accepted Laboratory) 
specjalnemu „Uznaniu”, za pośrednictwem 
Instytutu, polscy producenci mogą łatwiej eks-
portować swoje wyroby do USA i innych kra-
jów świata, szczególnie dotyczy to  urządzeń 
przeciwwybuchowych. 
Nasza współpraca z sektorem małych i średnich 
przedsiębiorstw polega również na wspólnej rea-
lizacji projektów, związanych z wprowadzaniem 
na rynek nowoczesnych produktów lub technolo-
gii. Mamy tu wieloletnie doświadczenie. Wiele z 
rozwiązań opracowanych w ramach takich pro-
jektów było nagradzanych na krajowych i mię-
dzynarodowych targach wynalazczości – pod-
kreśla dr hab. inż. Stanisław Prusek, Naczelny 
Dyrektor GIG.
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Instalacja zagospodarowania odpadów 
komunalnych w Tychach

Instalacja w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Tychach zarządzanym przez przedsiębiorstwo MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wykorzystuje 
nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania, a także najnowsze technologie stosowane obecnie w Europie 
i na świecie, przez co jest to jeden z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno 
– mechanicznego przetwarzania odpadów.

Zakład jest licznie odwiedzany przez zagraniczne delegacje zainteresowane zarówno technologią, jak 
i nowoczesnym sposobem organizacji w zarządzaniu gospodarką odpadami (m.in.: z Austrii, Armenii, Chin, 
Turcji, Chorwacji, Rosji, Szwajcarii, Belgi, Francji, Brazylii, Czech, Irlandii, Hiszpanii, Izraela i Włoch). 

Na początku roku spółka Master-Odpady i Energia uruchomiła dla mieszkańców Tychów specjalny system 
powiadamiania o terminie wywozu odpadów z danej posesji, jak również prawidłowej segregacji opadów 
„EcoHarmonogram” – w formie aplikacji na telefon oraz w formie interaktywnego formularza na stronie 
internetowej. 

Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług 
w zakresie gospodarki odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, z terenu 8 gmin województwa śląskiego: 
Tychów, Bierunia, Lędzin, Chełmu Śląskiego, Imielina, Bojszów, Kobióra i Wyr. Ponadto, efektywnie prowadzi 
działania CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kampanie z zakresu edukacji ekologicznej 
o regionalnym zasięgu.

MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11 | 43-100 TYCHY | www.master.tychy.pl

W  mieszkaniach należących oraz zarządzanych 
przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową 
zamieszkuje około 1/7 obywateli miasta. Zaso-
by Spółdzielni zlokalizowane są w  większości 
dzielnic Katowic, zarówno w centrum, jak i śród-
mieściu miasta, a także w dzielnicach miejskich: 
Ligota, Brynów, Os. Paderewskiego, Bytków, Weł-
nowiec, Dąb, Józefowiec, Bogucice, Zawodzie, 
Szopienice, Dąbrówka Mała, Giszowiec i Murcki. 
Wśród zbudowanych przez Spółdzielnię budyn-
ków wielorodzinnych znajdują się obiekty bardzo 
wysokie, które wpisały się w  pejzaż Katowic na 
stałe, jak np. 24-ro kondygnacyjny HPR-owiec 
(tzw. „żyletka” przy ul. Sokolskiej), cztery – rów-
nież 24-ro kondygnacyjne - „Gwiazdy” (spośród 
siedmiu), czy też 17-to kondygnacyjna „Su-
perjednostka” i  budynki niższe (tzn. budynki 
wysokie, średniowysokie, niskie) oraz domki 
jednorodzinne.
Wielkość Spółdzielni, doświadczenie oraz umie-
jętne zarządzanie, stanowią potencjał pozwalający 
na śmiałe planowanie rozwoju i dlatego jako jed-
na z niewielu konsekwentnie buduje od lat nowe 
mieszkania. 
Obecnie Spółdzielnia posiada jeszcze w  swej 
ofercie (końcówka)  nowe lokale w  eleganckim, 
pięknie położonym osiedlu w sąsiedztwie Doliny 
Trzech Stawów - przy ul. Pułaskiego, tuż obok 
jednego z  akwenów nieopodal 400-hektarowego 
Katowickiego Parku Leśnego, w  trzypiętrowych 

budynkach z  windami i  podziemnymi garażami. 
To najatrakcyjniejsze miejsce w centrum Katowic, 
a zarazem w środku 4-milionowej aglomeracji. Lo-
kalizacja ta oznacza dostęp do wielkich obszarów 
zieleni, usytuowanych nad kilkoma stawami z uni-
kalną florą i  fauną, trasy rowerowe, rolkostrady 
i innych ogólnodostępnych obiektów sportowych, 
takich jak np. (basen, korty tenisowe, nowocześnie 
wyposażone miejsca zabaw dla dzieci, młodzieży 
itp.) oraz sieci placówek służby zdrowia, przed-
szkoli, szkół różnych szczebli i wyższych uczelni. 
To właśnie Rekreacyjna Dolina – Mały Staw zo-
stała laureatem konkursu Housemarket Silesia 
Awards 2016, w plebiscycie na najlepsze inwesty-
cje mieszkaniowe w województwie śląskim w ka-
tegorii „Zielone osiedle”.
W roku 2016 Spółdzielnia rozpoczęła kolejną in-
westycję mieszkaniową w rejonie 
ul. Domeyki w dzielnicy „Murcki”, gdzie w  tech-
nologii tradycyjnej powstaje 4-kondygnacyjny 
(również wyposażony w  windę) budynek, z  20 
mieszkaniami o powierzchni lokali od ok. 40 m2 
do 114 m2 (do zasiedlenia w  przyszłym – 2017 
roku). W bieżącym miesiącu ogłoszony został na-
bór osób chętnych do zamieszkania w  tym miej-
scu.             
Rejon Murcek, gdzie jest zlokalizowana nowa in-
westycja KSM, to zwarty kwartał ulic – Bohdano-
wicza i odchodzących od niej ku ul. Domeyki czte-
rech ulic – Tokarskiego, Czeczotta, Budryka. Przy 

każdej z  nich stoją inne, także należące do KSM 
budynki (niska zabudowa), 
w  sąsiedztwie zaś (po przeciwnej stronie ulicy) 
znajduje się kompleks Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Rezeda”. 
Mieszkania, realizowane w  bardzo dobrym stan-
dardzie, będą przyszłym właścicielom udostęp-
nione w tzw. systemie deweloperskim. Istnieje też 
możliwość zlecenia Spółdzielni prac wykończe-
niowych.
Inwestycja w Murckach to aktualne – kolejne już - 
zadanie z programu  rozwojowego KSM.
W przygotowaniu koncepcyjnym są następne re-
alizacje mieszkaniowe: domu przy ul. Ligockiej, 
czterech budynków przy ul. Agnieszki oraz kilku 
budynków w osiedlu Szopienice (pomiędzy ulica-
mi Morawy i Osiedlową).
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od lat sta-
le i  systematycznie realizuje wieloletni program 
poprawy technicznego i estetycznego stanu zarzą-
dzanych budynków i  otaczających je terenów, co 
pozytywnie wpływa na wizerunek Katowic jako 
stolicy województwa, a  równocześnie, poprzez 
prowadzone inwestycje modernizacyjne sprawia, 
iż rośnie zarówno komfort życia, jak i  wartość 
mieszkań dla ich właścicieli.  

Potencjał sprzyjający rozwojowi
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to jeden ze spółdzielczych 
symboli Katowic. Łączy tradycję z nowoczesnością i znajduje się 
wśród największych w branży.

Instalacja do biologicznego  
przetwarzania odpadów
Instalacja składa się z 24 zadaszonych i szczel-
nych boksów (w tym 8 do przetwarzania se-
lektywnie zebranych odpadów zielonych i bio-
odpadów). Każdy boks to niezależny moduł z 
własnym systemem napowietrzania, systemem 
ujęcia i zbierania odcieków, sondą pomiaru tem-
peratury oraz instalacją zraszania. Instalacja słu-
ży do przetwarzania frakcji organicznej  wydzie-
lonej w instalacji mechanicznej ze zmieszanych 
odpadów komunalnych, a także do przetwarza-
nia selektywnie zebranych odpadów zielonych i 
bioodpadów. 
Odpady w postaci frakcji wydzielonej z odpa-
dów komunalnych trafiają do 16 żelbetowych 
bioreaktorów na okres ok. 2-4 tygodni, gdzie 
są napowietrzane oraz zraszane – tzw. faza in-
tensywnej stabilizacji tlenowej. Po tym procesie 
odpady kierowane są na napowietrzany plac 
dojrzewania, gdzie są przetwarzane przez ok. 6 
-8  tygodni. Po procesie biostabilizacji będącym 
naturalną metodą unieszkodliwiania odpadów 
polegającą na rozkładzie substancji organicz-
nych przez tworzące ją mikroorganizmy, odpady 
zmniejszają masę o ok. 20%. 
Po zakończonym procesie odpady są przesiewa-
ne na tzw. stabilizat oraz kompost nieodpowia-
dający wymaganiom, który służy do rekulty-
wacji składowisk. Selektywnie zebrane odpady 

zielone i bioodpady trafią do Zakładu jako od-
rębny strumień. Kierowane są do wydzielonych 
8 żelbetowych bioreaktorów. Proces ten przebie-
ga identycznie jak w przypadku biologicznej sta-
bilizacji. Proces w bioreaktorach kończy się po 
ok. 2-4 tygodniach. Kolejnym etapem jest doj-
rzewanie w pryzmach pod wiatą na szczelnym, 
utwardzony, skanalizowany i napowietrzanym 
placu. Materiał dojrzewa ok. 6 – 8 tygodni po 
czym jest przesiewany. Produktem końcowym 
przetwarzania jest kompost lub polepszacz gleby.
Dzięki modułowej budowie (każdy boks jest 
niezależny od pozostałych) instalacja może być 
tez wykorzystywana do procesów biologiczne-
go suszenia odpadów oraz suszenia paliwa al-
ternatywnego w ośmiu bioreaktorach posiada-
jących dwukierunkowy system napowietrzania.

Magazyn paliw alternatywnych (RDF) 
 
Korzyści z instalacji 
•  wydzielenie ze strumienia odpadów komu-

nalnych zmieszanych odpadów ulegających 
biodegradacji (kompostowanie) 

•  uzyskanie produktów końcowych w postaci 
kompostu/polepszacza gleby

•  eliminacja substancji odorogennych
•  zmniejszenie ilości odpadów deponowanych 

na składowisku 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. działa na zasadzie spółki pra-
wa handlowego, której jedynym udziałowcem 
(100% udziałów, tj.: 185 762 udziały po 200 zł 
każdy o łącznej wysokości: 37.152.400 zł) jest 
Miasto Katowice

Aspekty formalno-prawne
Instalacja do biologicznego przetwarzania od-
padów organicznych jest częścią instalacji MBP 
posiadającej status Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 
dla zmieszanych odpadów komunalnych dla 
Regionu II. Instalacja ta ujęta jest w Wojewódz-
kim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) 
dla województwa śląskiego. Po uchwaleniu 
przez Sejmik Województwa Śląskiego aktuali-
zacji WPGO, instalacja stanowić będzie RIPOK 
dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
selektywnie zebranych odpadów zielonych i 
bioodpadów.
Dla Zakładu, w tym przedmiotowej instalacji 
wydano decyzje pozwalające funkcjonować 
zgodnie z obowiązującym prawem. Są to m.in. 
Decyzja Środowiskowa, Pozwolenie Zintegro-
wane, Pozwolenie Wodnoprawne, a także sze-
reg decyzji w zakresie prawa budowlanego. 
Planując procesy środowiskowe realizowane 
przez instalację oraz stosowane technologie 
od początku bardzo ważnym aspektem było 
spełnienie warunków wymagań BAT, czyli naj-
lepszych dostępnych technik gwarantujących 
realizację norm zarówno krajowych, jak i Unii 
Europejskiej. W kontekście tym należy pod-
kreślić, że instalację stanowią zadaszone i za-
mykane bioreaktory, z których powietrze trafia 
do płuczki i biofiltra o powierzchni ok. 720 m2 
i pojemności wypełnienia ok. 1445 m3. Gwa-
rantuje to oczyszczenie powietrza procesowego 
poprzez zatrzymanie pyłów oraz nieprzyjem-
nych zapachów. 

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów  
w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Etap 1: Modernizacja  
instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

Inwestycja w liczbach:

ok. 40 mln zł 
Wartość inwestycji 
w tym 22.350.000 zł  (57%) stanowi pożyczka 
WFOŚIGW w Katowicach
pozostała kwota 17.000.000(43 %)  to środki 
własne Spółki

ok 300 000
Liczba mieszkańców, od których 
będą trafiały odpady do instalacji

60 000 ton/rok 
Wydajność instalacji 

5,35 ha
Łączny teren inwestycji

14 miesięcy 
Czas trwania robót budowlanych 

29.07.2014
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach 
30.09.2014
Złożenie wniosku o promesę dofinansowana  in-
westycji ze środków WFOŚIGW w Katowicach
25.11.2014
Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji 
budowlanej (ECOPRO Piotr Furtak)
23.12.2014
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego 
20.03.2015
Otrzymanie pozwolenia na budowę

27.05.2015
Decyzja  WFOŚIGW w Katowicach o przyzna-
niu dofinansowania w formie pożyczki
17.08.2015
Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą  
inwestycji (AK NOVA Sp. z o.o.)
16.09.2015
Zawarcie umowy pożyczki z WFOŚIW W Ka-
towicach 
23.09.2016
Uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na 
użytkowanie
05.10.2016
Uroczyste otwarcie instalacji

Harmonogram realizacji  inwestycji (Kamienie milowe inwestycji)
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Pokaz filmu dokumentalnego Doroty Pryndy "Autonomiści".
27 października (czw.) | godzina 17:30 | Centrum Edukacji im. Jana Pawła II | w Gliwicach (obok Katedry)

Po filmie rozmowa z autorką.

Hotel Katowice, 3 grudnia 2017 r. Dziennikarze, 
samorządowcy, aktorzy. Wojciech Zieliński, Mi-
chał Rolnicki, Piotr Zawadzki, Marek Durmała, 
Arkadiusz Chęciński, Andrzej Panek. Staniemy 
w ringu ramię w ramię, by walczyć za tych, któ-
rym na walkę brak już sił. Tu nie będzie przegra-
nych, choć to nie oznacza, że nie damy z siebie 
wszystkiego. Na pewno uderzymy w samo serce, 
by pomóc tym, którzy na to zasługują.
Nie jesteśmy bokserami, nawet nie aspirujemy 
by nimi być… ale mamy cechy, które od zawsze 
królowały w ringu – upór, pasję i serce do walki. 
Nasz cel już znacie, teraz pora na to, abyście po-

znali środki, którymi zamierzamy go osiągnąć.
Gala "W SAMO SERCE" odwołuje się do tradycji 
walk „białych kołnierzyków", czyli ludzi, którzy, 
przynajmniej w teorii, na co dzień mają tyle wspól-
nego ze sportem, co krzesło z krzesłem elektrycz-
nym.  Wspólny mianownik jednak istnieje!
Idea zrodziła się w Gleason's Gym   w Nowym 
Jorku, czyli w słynnej brooklińskiej szkole bok-
su, znanej z takich podopiecznych  jak Muham-
mad Ali i Mike Tyson.
W 1988 prawnik, Richard Novak i Doktor Litera-
tury Angielskiej, David Lawrence, stanęli naprze-
ciw siebie na ringu. Po walce dwóch dżentelme-

nów postanowiło pójść na kolacje, by uczcić fuzję 
między światem korporacji, a pięknem boksu.
Takich przykładów nie trzeba jednak szukać za 
oceanem. Rok temu prezydent Poznania, Jacek 
Jaśkowiak, rzucił rękawice Dariuszowi "Tige-
rowi" Michalczewskiemu. I choć przegrał na 
ringu, to wygrali wszyscy, a przede wszystkim 
stowarzyszenie "Nasze Serce".
Dochód z Gali Biznes Boxing Polska wyniósł 
100 tysięcy złotych i został przeznaczony na bu-
dowę kliniki kardiochirurgii dziecięcej.
Poprzeczka jest wysoko… ale przecież my wal-
czymy do końca!

Gala Bokserska "W Samo Serce"
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Biuro Wrocław: Control System sp.j. | ul.Notecka 12, PL54-128 Wrocław
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Profil działalności naszej firmy to:
n  kompleksowe wykonawstwo układów sterowania i automatyki
n  systemy:

a)  zarządzania budynkami (Building Managemant System,  
w skrócie BMS)

b) zarządzania pokojami (Indywidual Room Central)
c) sterowania oświetleniem (Light Control)
d)  rozliczania i optymalizacji zużycia energii  

(Energy Management Control)
e) kontroli dostępu (Access Control)
f) wentylacji bytowej i oddymiającej garaży
g)  bezpieczeństwa pożarowego pionowych  

dróg ewakuacyjnych
h)  wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej oraz pomieszczeń  

i stref czystych (Clean Room)
n  ciepłownictwa
n  wykonawstwo szaf sterowniczo-zasilających oraz rozdzielnic 

dla w/w branż
n  serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne

Nasze motto to: wysoka jakość i niezawodność
oferowanych rozwiązań służących minimalizacji

kosztów eksploatacji budynków, a przy tym
przyjaznych obsłudze projektowanych 

i wykonywanych instalacji.
Działalność naszą prowadzimy w oparciu o niżej wymie-
nione normy, przepisy, wymagania prawne i patenty:
-  Norma PN-EN ISO 9001:2008 Systemy Zarządzania 

Jakością
-  Certyfikat Jakości Usług Przeciwpożarowych nr 

12/03/2009
-  aprobata techniczna produktu  

SMIA/SMPA ITB AT-15-9227/2014
- certyfikat zgodności do aprobaty ITB-2297/W
- zgłoszenie wynalazku P.401442
-  Dziennik ustaw 1998.21.94 ze zmianami – Kodeks 

Pracy
-  Dziennik ustaw 2001.62.627 ze zmianami – Prawo 

Ochrony Środowiska
W 2011 roku nasza działalność została doceniona przez 
Puls Biznesu i znaleźliśmy się w rankingu najbardziej 
dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm 
i przyznano nam tytuł Gazeli Biznesu w 12. edycji 
rankingu. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, 
która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi dosko-
nale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych 
konkurentów.
W bieżącym roku odebraliśmy przyznaną nam Dolnoślą-
ską Nagrodę Jakości w kategorii małych organizacji pro-
dukcyjnych i usługowych za rok 2013 oraz otrzymaliśmy 
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.
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