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Szanowni Śląscy Menedżerowie

Tomasz Jachimowicz
Prezes Zarządu

ŚLĄSCY MENEDŻEROWIE ZAPRASZAJĄ

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów kontynuuje działalność Stowarzyszenia Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów  powstałego 20-lat temu które-
go założycielem był wybitny ekonomista prof. Józef Kramer. Szkołę na studiach podyplomowych w OPT Katowice przy ul. Bytkowskiej 1b w latach1990-95 
ukończyło ponad 500 osób z ówczesnej wyższej kadry menedżerskiej regionu w tym wielu dyrektorów znaczących fi rm. Przez następne lata stale podnosimy 
poziom merytoryczny -integrujemy się i promujemy dokonania tej grupy zawodowej. Organizowaliśmy konferencje, fora gospodarcze, seminaria, spotka-
nia biznesowe oraz wymianę doświadczeń ze sferą nauki dla szerszej popularyzacji najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań w organizacji, 
zarządzaniu i w zakresie technologii przydatnych w procesie zmian gospodarczych w regionie. Stowarzyszenie w 2007 roku stało się laureatem 
Gali RIG w Katowicach i otrzymało „ Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” w kategorii: osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej 
lub edukująca na potrzeby fi rm.
Stowarzyszenie od 10-ciu lat organizuje konkurs „Sukces na Śląsku” gdzie  wyróżniamy najlepsze, najbardziej innowacyjne fi rmy w regionie i ich menedże-
rów. W ramach stowarzyszenia działa Górnośląska Grupa Doradcza która skupia ekspertów –konsultantów w wielu dziedzinach gospodarki. Stowarzysze-
nie ściśle partnersko współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach , Izbą Rzemieślniczą , Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
oraz Regionalną Izbą Przemysłowo Handlową w Gliwicach.
W nasze Święto 20-lecia składam w imieniu zarządu stowarzyszenia całemu środowisku menedżerskiemu regionu serdeczne życzenia trafnych  decyzji 
biznesowych a fi rmom dobrych wyników i systematycznego innowacyjnego rozwoju.

X Wielki Piknik „Regiony Europy i Świata”
Dziesiąta edycja Wielkiego Pikniku tradycyjnie odbędzie się w Parku Zamkowym w Pszczynie 3 czerw-
ca 2012 roku. Będzie to kolejna odsłona przedsięwzięcia, gromadzącego tysiące ludzi, przedstawicieli 
gospodarki, polityki, nauki - zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 
Organizatorami imprezy są: Konsulat Republiki Słowenii w Mysłowicach, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego, Urząd Miejski w Pszczynie, Ambasada Republiki Słowenii. Współuczestniczą 
w organizacji : Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach, placówki dyplomatyczne, 
izby gospodarcze.
Piknik jest okazją do podkreślenia atrakcyjności różnic regionalnych Europy i Świata, zbliżenia śro-
dowisk, wymiany doświadczeń, a także obchodów Święta Narodowego Słowenii -  symbolu budowy 
nowoczesnej Europy i Świata.
W programie Pikniku znajduje się szereg atrakcji sportowych, kulturalnych, w tym prezentacje przed-
stawicielstw ambasad, konsulatów, regionów, miast, uczelni, szkół, a także służb mundurowych oraz 
wiele innych. Stałym elementem jest gala wręczenia statuetek „Orli Laur”, będących wyróżnieniami 
przyznawanymi w kilku kategoriach przez Kapitułę Korpusu Konsularnego akredytowanego w Polsce. 

IV Memoriał Agaty Mróz-olszewskiej
W tym roku Fundacja „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej po raz czwarty organizuje Memoriał 
Agaty Mróz-Olszewskiej.
Memoriał, będący hołdem dla niezwykłej postawy patronki, na stałe wpisał się w kalendarz społecznie 
ważnych akcji - nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Postawa patronki Memoriału uwrażliwiła 
nas na potrzebę niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.
Memoriał, poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz innymi organizacjami chary-
tatywnymi, przybliżając problematykę związaną z ich działalnością, propaguje krwiodawstwo i trans-
plantację szpiku kostnego w coraz szerszych kręgach społecznych, sportowych,  kulturalnych i innych.
Wzorem poprzednich lat, w czasie IV edycji Memoriału odbędą się występy sportowców, artystów 
i prezentacje organizacji charytatywnych. Tradycyjnie przez trzy dni będzie prowadzona akcja honoro-
wego krwiodawstwa, a także rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, organizowana przez 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. 
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Szanowni Państwo,

Przed nami kolejna Gala - kolejne święto śląskiej gospodarki. Pragnę w tym 
miejscu podziękować Władzom Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów, jak 
i Jego Członkom za kultywowanie wspaniałej tradycji jaką stało się nagra-
dzanie śląskich menedżerów. Zaangażowanie, wysiłek wkładany w pracę co-
dzienną na rzecz budowania nowej jakości jutra, wyjątkowość, innowacyjne 
podejście, wizjonerstwo czy ponadprzeciętność to cechy pożądane, które po-
siadają wyróżniani menedżerowie. To stanowi wyznacznik dla innych i służy 
za przykład do naśladowania.

Cieszy niezmiernie fakt, iż takich osób - bohaterów aktualnych przemian spo-
łeczno-gospodarczych nie brakuje w naszym środowisku. To dzięki nim nasz 
region staje się konkurencyjnym zarówno na arenie krajowej jak i międzyna-
rodowej.

Gratuluję inicjatywy oraz życzę kolejnych jej edycji, które będą honorować 
wyjątkowe postaci. Jestem przekonany, że zacne grono Laureatów będzie się 
stale powiększać i że nigdy nie zabranie tych, dla których najważniejsze są nie-
ustanny rozwój i doskonalenie.

Tadeusz Donocik
Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Szanowni Państwo,

Cieszę się z kolejnego, już XX Jubileuszu Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów 
w Katowicach. To już krok naprzód w historii Waszej Organizacji, a jednocześnie 
dowód na to, że fi rma stała się prężnie działającym Stowarzyszeniem na Śląsku.
     Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, która w tym roku 
obchodzi 90-lecie powstania, od wielu lat ceni sobie współpracę ze Stowarzysze-
niem Menedżerów w Katowicach, które na stałe wpisało się w środowisko rzemieśl-
nicze. Od lat bierzemy czynny udział w Państwa inicjatywach, a nasi przedsiębiorcy 
rokrocznie zostają wyróżnieni nadawanym przez Was tytułem Menedżera Roku. 
Cenimy sobie to, że przez wiele lat zostało uhonorowanych tak wielu rzemieślni-
ków. Jestem przekonany, że dalsza nasza współpraca będzie się układać pomyślnie 
i przysporzy obu stronom korzyści.
     Te 20 lat działalności na trwale wpisało się w krajobraz śląskiej gospodarki. Dzięki 
takim organizacjom jak Państwa Stowarzyszenie zrodziło się wielu profesjonalnych 
menedżerów, którzy dzięki Waszej działalności zostali dobrze wypromowani i nagro-
dzeni. Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach dobrze wkomponowało się 
w krajobraz gospodarczy na Śląsku, gdzie jak „w soczewce” odbijają się wszystkie 
problemy gospodarcze kraju.
     W ciągu tych ostatnich 20 lat, w dobie przemian społeczno-gospodar-
czych, w trudnych czasach transformacji, Stowarzyszenie bardzo dobrze 
poradziło sobie z trudnościami i obrało właściwy kierunek działania.
    Władzom Stowarzyszenia oraz Jego Członkom gratuluję osiągniętych sukcesów, 
dziękuję za wspólne lata działania i pokonywania trudności.
      Niech zdrowie, szacunek najbliższych i życzliwość otoczenia towarzyszą Państwu 
przez najdłuższe lata a wykonywane prace dają satysfakcję i zadowolenie.

Z wyrazami szacunku

prof dr hab. Jan Klimek
Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach
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Ukończył Akademie Górniczo–Hutniczą na Wydziale Metalurgia,  uzyskując 
tytuł magistra inżyniera, tam też ukończył studia podyplomowe  z zakresu 
„Remonty i modernizacja urządzeń górniczo-hutniczych”. Karierę zawodową 
rozpoczął jako Szef produkcji a następnie Kierownik Zakładu w Hutniczym 
Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach. W roku 1985r objął stanowi-
sko Kierownika kontraktu w „Piecoexport” a następnie  stanowisko Dyrektora 
ds. Handlowych. W 1996r został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 
ZPPHU „Unikom” Sp. z o.o.  

Zdobyte doświadczenie i zaangażowanie w pracę pozwala, aby w roku 1996 
objął stanowisko Prezesa Zarządu Konsorcjum Przedsiębiorstw-Hutnicze 
Przedsiębiorstwo Remontowe S.A w Dąbrowie Górniczej. 
W roku 2003 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w ArcelorMitt al 
Sevice Group Sp z.o.o, gdzie  z sukcesem konsoliduje Spółki zależne. Pod jego 
kierownictwem Spółka przeszła proces restrukturyzacji i stabilizacji rynkowej. 

Jan Stokłosa wspiera różne inicjatywy środowiska lokalnego m.in. specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych 
w Dąbrowie Górniczej. 
Pełni  społecznie zaszczytne funkcje w Zagłębiowskiej Izbie Gospodarczej, 
współpracuje z Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza, służąc cennymi wska-
zówkami nt. rozwoju społeczno-gospodarczego.
Prywatnie jest mężem  i ojcem dwójki dzieci, lubi spędzać aktywnie czas ze 
swoją rodziną . Jest zapalonym narciarzem a w wolnej chwili oddaje się jeździe 
na motocyklu.

Szanowni Państwo

W imieniu swoim własnym oraz członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Gliwicach, pragnę złożyć wyrazy najwyższego uznania i szacunku 
z okazji XX-lecia działalności Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów. Wspar-
cie, którym instytucja ta obdarza przedsiębiorców z naszego regionu, środowi-
ska ekonomiczne oraz ludzi związanych z biznesem, przyczynia się do integra-
cji,  tworzenia oraz utrzymywania więzi, a także szeroko rozumianej promocji 
podmiotów gospodarczych. 

To dzięki takim inicjatywom, jak wybory menadżera roku, a także rozpo-
wszechnianiu wiedzy w formie konferencji, szkoleń, oraz działalności wydaw-
niczej i dystrybucyjnej bogatych w informacje materiałów, śląscy przedsiębior-
cy zyskują znakomite podstawy, aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą 
zmienna koniunktura. 

Jednostki nagrodzone oraz wyróżnione przez Stowarzyszenie Menedżerów 
stanowią przykład dla innych, chcących nie tylko osiągnąć sukces, ale podo-
łać wyzwaniom jednocześnie stale szanując zasady etyki biznesu, a poprzez to 
przyczynić się do rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Jan Stokłosa
Prezes Zarządu ArcelorMitt al Service Group Sp. z o.o. 
w Dąbrowie Górniczej

Wiktor Pawlik
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW
NOTKI BIOGRAFICZNE

NAPISALI DO NAS
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Profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 
Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1991-1993 prodziekan, a następnie przez 
dwie kadencje (1993-1999) - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ inicja-
torka budowy jego nowoczesnej siedziby. 

Senator RP V kadencji (2001-2004). Przewodniczyła w tym czasie senackiej 
komisji spraw zagranicznych i integracji europejskiej odpowiadając za wdro-
żenie unijnego prawa oraz delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii 
Zachodnioeuropejskiej. Reprezentowała Senat RP w Konwencie ds. przyszłości 
Unii Europejskiej (2001-2003) i była polskim obserwatorem w Parlamencie 
Europejskim (2003-2004). 

W latach 2004-2009 posłanka do Parlamentu Europejskiego z województwa 
śląskiego, kwestor i członek Prezydium PE, a także - członek jego wiodących ko-
misji: Konstytucyjnej, Zdrowia Publicznego i Ochrony Środowiska Naturalnego 
i Bezpieczeństwa Żywności, Praw Człowieka, przeprowadziła przez Parlament 
wiele rozporządzeń i dyrektyw, w tym - prawo ułatwiające egzekwowanie ali-
mentów w Unii Europejskiej, działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci, zdrowej 
żywności, czy walkę z podrabianymi lekarstwami.

Autorka licznych, wydawanych w kraju i za granicą prac z zakresu prawa Unii 
Europejskiej, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego 
oraz prawa ochrony środowiska. Uczestnik wielu przewodów habilitacyjnych, 
promotor kilkunastu doktorów i setek magistrów prawa i administracji. 
W styczniu 2011 roku została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Doktor habilitowany nauk chemicznych,  magister inżynier matematyki stoso-
wanej, który swoje życie zawodowe związał z bankowością. Człowiek wielu ta-
lentów i umiejętności. Teoretyk i praktyk w jednym. Wykładowca akademicki 
– kolejno doktorant, starszy asystent, adiunkt Politechniki Wrocławskiej, której 
jest absolwentem oraz adiunkt i profesor nadzwyczajny Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej (dawniej Politechnika Łódzka, filia 
w Bielsku-Białej), gdzie prowadzi wykłady z zakresu informatyki, bankowości 
i fi nansów oraz zarządzania. Swą wiedzę ugruntowywał na University 
of Houston, Texas w USA, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Warszawskim Instytucie Bankowości, Dolnośląskiej Szkole Bankowej. Prze-
szedł wszystkie szczeble kariery zawodowej – od stanowiska informatyka 
w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (wcześniej Gospodarczy Bank Południo-
wo – Zachodni we Wrocławiu), poprzez specjalistę, doradcę, Dyrektora od-
działu Kęty, doradcę Prezesa, Dyrektora oddziału Katowice, Dyrektora oddziału 
wojewódzkiego w Katowicach do Wiceprezesa Zarządu BPS S.A., a następnie 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS SA. Od 2007 roku Prezes Zarządu 
Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach (dawniej Bank Spółdzielczy 
w Katowicach), który jest jednym z największych w Polsce. Od 2010 piastuje 
stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA, zasiada w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A. w Bielsku-Białej, 
jest członkiem Rady Wydziału Akademii Techniczno-Humanistycznej. W 2011 
roku doceniono jego działania na niwie górniczej nadając stopień Honorowego 
Dyrektora Górniczego. 
Człowiek aktywny społecznie. Zasiada w Radzie Fundacji Kropla Życia promu-
jącej krwiodawstwo i przeszczepy szpiku kostnego. Wraz z Bankiem Spółdzielczym 
wspiera Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, dotuje hospicja, fundacje i sto-
warzyszenia. Bierze czynny udział w organizacji Balu Charytatywnego Woje-
wody Śląskiego. 
Misją Śląskiego Banku Spółdzielczego SILESIA w Katowicach jest bycie liderem 
lokalnej społeczności i pomaganie jej w imię społecznej odpowiedzialności, 
a liderem Banku jest Józef Myrczek. 

Prof. zw. dr hab. Genowefa GRAboWSKA
kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego 
i Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego

dr hab. inż.  Józef MyRCZEK
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego SILESIA 
w Katowicach

NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW
NOTKI BIOGRAFICZNE
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Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów wyróżnia w konkursie:
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza

Prof. dr inż. Zbigniew ŚMIESZEK w Instytucie Metali Nieżelaznych pracuje od 1965 roku. Od marca 1973 r. 
pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora IMN ds. Przeróbki Rud i Metalurgii Metali Nieżelaznych. Od lipca 1975 
roku do stycznia 1991 roku – Dyrektor IMN. W latach 1991 – 1995 Dyrektor ds. Strategii i Współpracy 
KGHM Polska Miedź następnie Prezes CBPM Cuprum we Wrocławiu. Od stycznia 1996 r. nieprzerwanie 
do chwili obecnej – w wyniku przeprowadzonych i wygranych 4 postępowań konkursowych 
– Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych. Jest autorem i współautorem 123 prac nauko-
wo–badawczych w większości wdrożonych do produkcji przemysłowej lub wykorzystanych w toku 
projektowania instalacji przemysłowych. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji 
w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz referatów na międzynarodowych seminariach na-
ukowo–technicznych. Autor lub współautor ponad 60 oryginalnych rozwiązań opatentowanych przez 
Urząd Patentowy RP oraz 26 zgłoszonych do opatentowania. Laureat szeregu nagród z dziedziny 
nauki i techniki. Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce. Członek Rady Naukowej Instytutu 
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Przewodniczący Rady Głównej Jednostek 
Badawczo–Rozwojowych od 1997 roku, obecnie wiceprzewodniczący.
W latach 1997–2011 osiągnięcia i praca twórcza dotyczą głównie następujących podstawowych zagad-
nień: - nowych rozwiązań technologicznych zmierzających do obniżki kosztów produkcji metali nieżela-
znych oraz ochrony środowiska; - opracowania technologii produkcji nowych wyrobów zwiększających 
asortyment produkcji metali nieżelaznych i możliwości pozyskania wyższej „wartości dodanej” z produkcji 
przemysłu metali nieżelaznych. Osiągnięciem w tym zakresie są oryginalne rozwiązania konstrukcyjne 
maszyn fl otacyjnych, których parametry techniczno–eksploatacyjne osiągają światowy poziom i pozwa-
lają na konkurowanie z czołowymi światowymi fi rmami w tym zakresie, takimi jak Outotec i Metso.
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, członek Rady Izby Gospodarczej Me-
tali Nieżelaznych i Recyklingu. Członek Komitetu Metalurgii PAN.
Za swoją działalność naukową i wdrożeniową, ogromny wkład w unowocześnianie polskiego przemysłu metali nieże-
laznych nagradzany i wyróżniany wieloma odznaczeniami, począwszy od Złotej Odznaki Zasłużony w Budownictwie 
i Rozwoju LGOM do Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie jest miłośnikiem 
kina, gra w tenisa, jest zapalonym pływakiem, w myśl maksymy równowagi umysłu-ducha i ciała.

Włodzimierz Mysłowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej. Od 1972 jest prywatnym przedsiębiorcą 
oraz założycielem i współwłaścicielem fi rm: MARBET (1980), HBM (1997), MARBET WIL (2000), 
MARGAŃSKI&MYSŁOWSKI ZAKŁADY LOTNICZE (2003), MARBET TOW (2003). Firmy te zatrudniają 
w sumie ponad 600 pracowników. Od około 37 lat prowadzi działalność jako prywatny przedsiębiorca, 
posiada 41 zgłoszeń i patentów polskich, 15 zgłoszeń i patentów zagranicznych oraz 21 wzorów przemy-
słowych: krajowych, wspólnotowych i zdobniczych.  Swoje pomysły zamienia na patenty, a te na realne 
technologie i produkty, z których wiele podbija świat. Spółki, którymi zarządza, były wielokrotnie nagra-
dzane i wyróżniane, m.in. „Perłą Polskiej Gospodarki” w kat. Perły Duże dla MARBET, Złotym Medalem 
BRUSSELS EUREKA za innowację technologiczną oraz Certyfi katem projektu GreenEvo - Akcelerator 
Zielonych Technologii dla MARBET WIL. Włodzimierz Mysłowski został wyróżniony wieloma tytułami: 
Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2000), Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2005), Krzyżem Tantae Molis Erat od króla Belgii za innowacje o międzyna-
rodowym znaczeniu(2006), Dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą 
„Zestaw elementów odwadniających i drenażowo-retencyjnych” (2007). Włodzimierz Mysłowski jest też 
Zasłużonym Działaczem Lotnictwa Sportowego (1993). Ambicją Pana W. Mysłowskiego jest aby Bielsko-
-Biała znane było na świecie nie tylko z szybowców ale w przyszłości również z produkcji samolotów.

Menedżer 20-lecia na Śląsku
Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
• Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• Najwyższe kwalifi kacje menedżerskie
• Wyniki kierowanej fi rmy w 2011 roku
• Działalność społeczną w środowisku  menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżnieni zostali:
I Kategoria: KIERUJĄCY ŚREDNIĄ FIRMĄ PRODUKCYJNO-INNOWACYJNO-WDROŻENIOWĄ  
Włodzimierz Mysłowski - Prezes Zarządu Marbet Wil Sp. z o.o. w Bielsku Białej
(rekomendacja Zespołu Opiniującego ŚSM w Katowicach) 

II Kategoria: KIERUJĄCY INSTYTUCJĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ
prof. dr. inż Zbigniew Śmieszek - Dyrektor Naczelny Instytutu Metali     
Nieżelaznych w Gliwicach
(rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek Dyrektor Naczelny Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Włodzimierz Mysłowski Prezes Zarządu MARBET WIL Sp. z o.o. Bielsko Biała
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Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów wyróżnia w konkursie:
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza

Menedżer 20-lecia na Śląsku Menedżer 20-lecia na Śląsku
Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
• Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• Najwyższe kwalifi kacje menedżerskie
• Wyniki kierowanej fi rmy w 2011 roku
• Działalność społeczną w środowisku  menedżerskim   

Jerzy bernhard  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny STALPROFIL SA

Ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Od początku swojej 
kariery zawodowej związany jest z hutnictwem. W latach 1975-1992 pracował w Hucie Katowice na 
stanowiskach od Mistrza do Zastępcy Kierownika Wydziału. W okresie 1992-1996 pełnił funkcje Prezesa 
Zarządu Stalprofi l Sp. z o.o. Od 1996 do 1998 r. był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym w Hucie 
Katowice S.A. Od roku 1998 r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego związany jest ze 
spółką Stalprofi l S.A., która jest zaliczana do grona liderów polskiego rynku dystrybucji stali.
Sformułowana oraz wdrożona przez Prezesa Jerzego Bernharda długoterminowa strategia rozwoju dla 
Stalprofi l S.A. i Grupy Kapitałowej Stalprofi l S.A. przynosi wymierne efekty gospodarcze.  W ciągu ostat-
niej dekady Stalprofi l S.A. systematycznie generował przychody ze sprzedaży oraz zysk nett o na pozio-
mach wyższych niż obserwowane w branży. Spółka utrzymuje stale bardzo wysoki poziom eksportu 
(25-30% przychodów ze sprzedaży), lokujący ją w czołówce największych polskich eksporterów. W po-
nad 95% jest to sprzedaż zagraniczna do krajów Unii Europejskiej. 
W głównej mierze dzięki inicjatywie Prezesa Jerzego Bernharda Stalprofi l S.A. bierze udział w działalności cha-
rytatywnej na rzecz organizacji społecznych oraz instytucji działających głównie w zakresie ochrony zdrowia, 
ale także w obszarze pomocy społecznej, kultury fi zycznej i oświaty.
Na uwagę zasługują także działania podejmowane w kierunku utrzymywania pozytywnych relacji pomiędzy 
Spółką a jej licznym akcjonariatem oraz otoczeniem zewnętrznym czyli przede wszystkim z szeroką rzeszą 
klientów i inwestorów. Potwierdzają to wyróżnienia i nagrody, których Stalprofi l jest laureatem oraz przyznane 
tytuły (np.: Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, Firma Przyjazna Klientowi). 
Dodatkowo Prezes Jerzy Bernhard pełni wiele funkcji w organizacjach społecznych, między innymi jako: 
Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Członek Rady Regionalnej Business Centre 
Club, Wiceprezes Zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, Członek Rady Fundacji Ochrony Zdrowia 
w Dąbrowie Górniczej, Członek Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, Członek Polskiej Izby Konstrukcji 
Stalowych.

Decyzją zarządu ŚSM wyróżnieni zostali:
Kategoria: KIERUJĄCY FIRMĄ USŁUG LOGISTYCZNO-PRODUKCYJNYCH
Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu STALPROFIL S.A. w Dąbrowie Górniczej
(rekomendacja Zespołu Opiniującego ŚSM w Katowicach) 

Kategoria: KIERUJĄCY DUŻĄ FIRMĄ PRODUKCYJNĄ
Jerzy Cieślar - Prezes Zarządu Zakładów Metalowych POSTĘP S.A. w Zabrzu
(rekomendacja Zespołu Opiniującego ŚSM w Katowicach) 

Jerzy Cieślar  Prezes Zarządu Zakładów Metalowych POSTĘP S.A. w Zabrzu.

Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Ukończył podyplomowe stu-
dium zarządzania w Katowickiej Szkole Menedżerów. Pracę zawodową rozpoczął w 1969 roku w Przed-
siębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gliwicach, gdzie pracował na różnych stanowi-
skach od dyspozytora do funkcji zastępcy Dyrektora d/s Technicznych. W 1987 roku przeszedł do pracy 
w Zakładach Metalowych “Postęp” w Zabrzu, pełniąc tam obowiązki wiceprezesa Zarządu d/s Technicz-
nych, a potem od czerwca 1996 roku do chwili obecnej Prezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego. Od-
powiedzialny był za przeprowadzoną z sukcesem gruntowną restrukturyzację fi rmy i przekształcenie jej 
ze spółdzielni w spółkę akcyjną, co w tamtych latach było pionierskim przedsięwzięciem. Pozwoliło to 
na sprawniejsze zarządzanie fi rmą. Pomimo różnych zawirowań, spółka stale się rozwija, powiększając 
grono odbiorców i osiąga dobre wyniki techniczno-ekonomiczne. Jest inicjatorem wdrażania w spół-
ce wielu nowoczesnych metodologii i procesów wspomagających zarządzanie, dzięki czemu Zakłady 
Metalowe “Postęp” S.A. w Zabrzu są znanym i cenionym w Europie producentem i dostawcą wyrobów 
metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego.
Jerzy Cieślar aktywnie działa w organizacjach samorządu gospodarczego oraz jest cenionym partnerem 
w środowisku menedżerskim. 
Między innymi pełni funkcję wiceprezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz 
członka Rady i prezesa Oddziału Zabrzańskiego tej Izby. Jest również członkiem Rady Krajowe Izby Go-
spodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie. 
Przez dwie kadencje był członkiem Powiatowej Rady d/s Zatrudnienia w Zabrzu. Od wielu lat wspiera organi-
zacyjnie i fi nansowo organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Prywatnie lubi czas spędzać 
z rodziną. Jest zapalonym narciarzem. Lubi też pływać i jazdę na rowerze. Interesuje się sportem oraz historią.
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Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów wyróżnia w konkursie:
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza

Firmą 20-lecia na Śląsku
(rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)

za:
- stały konsekwentny rozwój firmy

- stosowanie najnowocześniejszych systemów logistycznych gwarantującą wysoką jakość usług
- aktywne działanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

została firma:

REKLAMA



Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów wyróżnia w konkursie:
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza

Firmą 20-lecia na Śląsku Innowacyjna Firma Roku 2011 na Śląsku

Firma Doradcza Roku 2011 na Śląsku

za:
- mocną pozycję rynkową potwierdzona czołowymi miejscami w ogólnopolskich rankingach oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami

- dynamiczny rozwój fi rmy w tym popularyzację pozyskiwania kapitału poprzez Giełdę New Conenct, Catalyst oraz Fundusze 
Europejskie

- kompleksową gamę profesjonalnych usług wykonanych na najwyższym poziomie niezbędnych w sprawnym zarządzaniu 
przedsiębiorstwem i odnoszeniu sukcesów rynkowych

- bardzo dobrą współpraca ze środowiskiem menedżerskim
(przy rekomendacji Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach)

została fi rma:

za:
- wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w zakresie projektowania, konstrukcji, zastosowanych materiałów 

oraz podzespołów o parametrach światowych, zapewniających niezawodność oraz wysoką jakość fi nalnego produktu
- modelowe wykorzystanie własnych opatentowanych rozwiązań konstrukcyjnych

- aktywną działalność w ramach „Społecznej odpowiedzialności biznesu”
została fi rma:

Prezes Zarządu
Anna Szczęśniak
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Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów wyróżnia w konkursie:
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza

Menedżer Roku 2011 na Śląsku

Mgr inż. Adam Kołodziejski, urodził się w 1967r. w Zabrzu. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środo-
wiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przedsiębiorca, zabrzanin
- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego „PROINSTAL” Sp. z o.o. w Zabrzu
- Wiceprezes Zarządu G.K. „Bau Balti c” Sp. z o.o. w Poznaniu
- Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zabrze 
- Wiceprezes Zabrzańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
- Członek Prezydium Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej w Gliwicach
- Członek Rady Regionalnej Izby Przemysłowo–Handlowej w Gliwicach
- Członek Business Centre Club (BCC)
- Członek Rady Loży Katowickiej Business Centre Club (BCC)
- Członek Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
- Członek Wspierający Fundację Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Laureat wielu presti żowych nagród i wyróżnień biznesowych m. in.:
- 2011 Nagroda Przedsiębiorstwo Fair Play 2011
- 2011 Honorowa Złota Odznaka za działalność na rzecz rozwoju Samorządu
Gospodarczego
- 2011 Diament do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu

Od 1995 jestem współwłaścicielem fi rmy zaopatrującej przemysł mięsny i gastronomię. Od kilku lat 
mam  też swoje udziały w Śląskim Parku Przemysłowego, a od 2001 jestem akcjonariuszem fi rmy Ku-
linaria S.A. Prace zawodową staram się łączyć z zaangażowaniem w życie społeczne chociażby poprzez 
działania na rzecz sekcji koszykówki osób niepełnosprawnych Unia Kosztowy, której jestem sponsorem.
Moja fi rma od wielu lat wytycza  kierunki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce, aktywnie działając 
w organizacjach i stowarzyszeniach branżowych. Jednym z założeń jakie nam przyświecały w budowaniu 
zespołu jak i siedziby fi rmy było dostosowanie wszystkiego nie tylko do standardów europejskich ale 
także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz osób zdrowych fi zycznie zatrudniamy także eksper-
tów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dla mnie najważniejsze są kompetencje pracowników. Jednak 
samo zarządzanie fi rmą nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Często zdarzają się trudne sytuacje, 
w których jestem zmuszony do podjęcia radykalnych i śmiałych decyzji, które bezpośrednio przekładają 
się na życie pracowników. Żeby praca mogła sprawiać mi przyjemność  i satysfakcję, muszę realizować 
założone cele i patrzeć globalnie, nie zapominając jednak o bezpośrednim przełożeniu na sferę lokalną. 
Do fi rmy przyjeżdżam bardzo wcześnie i nieraz zdarza mi się ją również zamykać. Staram się jednak  go-
dziny spędzone w pracy godzić z życiem prywatnym, co nie zawsze jest proste. Nasza fi rma ma charakter 
rodzinny, a relacje czy to z kontrahentami czy klientami bardzo często wykraczają poza sferę czysto biz-
nesową. Niejednokrotnie łączą nas stosunki przyjacielskie i wspólne zainteresowania. Generalnie można 
powiedzieć, że lubię prace z ludźmi i sprawia mi ona przyjemność. Jakim jestem Szefem? To pytanie 
najlepiej zadać pracownikom. Oprócz zarządzania fi rmą i kierowania zatrudnianym zespołem ekspertów 
na co dzień staram się wspomagać szczególnie prace działu handlowego w bezpośrednim kontakcie z 
klientem. Lubię to co robię i dziś z perspektywy czasu nie wyobrażam sobie siebie w innej roli, no może 
poza jazdą na nartach i na motocyklu.

Adam Kołodziejski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowo 
Wdrożeniowego „PROINSTAL” Sp. z o.o. w Zabrzu 

Mirosław Weindich Współwłaściciel Bastra Weindich Sp. J. w Chorzowie

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
• Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• Wyniki kierowanej fi rmy w 2011 roku
• Działalność społeczną w środowisku  menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżnieni zostali:
I Kategoria: KIERUJĄCY ŚREDNIĄ FIRMĄ RODZINNĄ
Mirosław WEINDICH - Współwłaściciel BASTRA WEINDICH Sp.J. w Chorzowie
(rekomendacja Izby Rzemieślniczej w Katowicach)
 
Kategoria: KIERUJĄCY FIRMĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI PROJEKTOWO-
WYKONAWCZE
ADAM KOŁODZIEJSKI Prezes Zarządu PROINSTAL Sp. z o.o. Zabrze
(rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)
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Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów wyróżnia w konkursie:
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza

Menedżer Roku 2011 na Śląsku Menedżer Roku 2011 na Śląsku

Piotr Dudek jest rodowitym bielszczaninem. W 1972 roku ukończył Wydział Technologii i Inżynie-
rii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1973-1976 ukończył studia podyplomowe 
(doktoranckie) z zakresu technologii ropy naft owej i gazu (Politechnika Śląska w Gliwicach). W latach 
1990-1991 ukończył studia podyplomowe z dziedziny ekologii i minimalizacji odpadów (Norwegian 
Organizati on of Chartered Engineers). W latach 1999-2000 ukończył studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania i marketi ngu oraz ochrony środowiska (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketi ngu w Warsza-
wie). 
Przez 31 lat był związany z branżą naft ową. Zaczynał pracę w Rafi nerii Czechowice w 1972 roku, gdzie 
od stanowiska mistrza zmianowego poprzez kierownika wydziału produkcyjnego doszedł do kierowa-
nia działem rozwoju. W latach 1984-1986 pracował na kontrakcie w bagdadzkich wodociągach w Iraku. 
W latach 1991-1998 prezes zarządu oraz dyrektor naczelny w Rafi nerii Czechowice-Dziedzice. W latach 
1998-2000 dyrektor oddziału CPN, a potem PKN w Katowicach. W latach 2000-2003 doradca Slovnaft  
Polska S.A. oraz MOL Węgry. Prowadził własną fi rmę konsulti ngową. W 2003 roku został prezesem za-
rządu  AQUA S.A., fi rmy wodociągowo-kanalizacyjnej z Bielska-Białej. 
W latach 1992-1995 był wiceprezesem Polskiej Izby Paliw Płynnych – animator współpracy sektora pry-
watnego z państwowym. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcję członka Prezydium Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naft owego i Gazowniczego.
Otrzymał Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Ka-
towicach. W 1993 roku zajął IV-te miejsce dla najskuteczniejszego menadżera w rankingu tygodnika 
„Wprost”. W roku 2008 zdobył tytuł Przywódcy Roku, przyznany przez Prezydium Komitetu Pol-
skiej Nagrody Jakości. W czerwcu 2011 roku otrzymał honorową odznakę Ministra Środowiska „za 
zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. 

Inżynier metalurg, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, menedżer w obszarze doskonale-
nia jakości zarządzania. Pochodzący z Siemianowic Śląskich mgr inż. Henryk Warkocz, po ukoń-
czeniu Wydziału Metalurgicznego na krakowskiej AGH, wrócił do rodzinnego miasta gdzie od-
był staż w Hucie „Jedność”. Następnie rozpoczął pracę w Fabryce Sprzętu i Narzędzi Górniczych 
FASING w Katowicach jako pracownik Wydziału Produkcji Łańcuchów, z czasem został kierowni-
kiem tego Wydziału, a następnie członkiem Zarządu i dyrektorem ds. rozwoju Spółki. Nadzorował 
m.in. postęp techniczny oraz zorganizował dział marketi ngu. Z czasem został dyrektorem ds. za-
pewnienia jakości, a następnie dyrektorem ds. systemów zarządzania i nadzoru właścicielskiego. 
Zajmując się zagadnieniami jakości w FASING SA zwrócił uwagę aktywnie działającej na Śląsku niemieckiej 
fi rmy RW TUV Polska. Pod koniec 2001 r. został członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Marketi ngu i Rozwoju 
RW TUV Polska Sp. z o.o. Obecnie po fuzji RW TUV i TUV NORD sprawuje jednoosobowo funkcję 
Prezesa TUV NORD Polska, a także sprawuje opiekę nad spółkami koncernu w regionie Europy środkowo-
-wschodniej. 
TUV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach to jedna z najbardziej aktywnych na polskim rynku firm, która 
zajmuje się głównie certyfikacją, odbiorami technicznymi oraz szkoleniami systemowymi i biznesowymi, głównie 
kadry zarządzającej  w fi rmach, która posiada świadomość zalet certyfi kacji, szczególnie potrzebnych do 
tworzenia wiarygodnego wizerunku fi rmy, do kontaktów z partnerami biznesowymi, do istnienia na ryn-
kach światowych.
Henryk Warkocz jest inicjatorem i organizatorem spotkań w wielu miastach Polski 
w ramach tzw. Czwartków Jakości, które gromadzą na wykładach prowadzonych przez wybitnych spe-
cjalistów od ISO i innych systemów zarządzania klientów fi rmy oraz służą wymianie myśli i doświadczeń.
Nowoczesny manager, jakim niewątpliwie jest Pan Warkocz stale podwyższa swoje kwalifi kacje, koncen-
trując się na skutecznym zarządzaniu strategicznym.
Za kierowanie zespołem wysokiej klasy specjalistów od zarządzania przez jakość, Kapituła Polskiej Na-
grody Jakości wyróżniła Henryka Warkocza w gronie fi nalistów VI edycji Konkursu Znakomity Przywódca. 
Ponadto Kapituła Konkursu Śląska Nagroda Jakości, którego organizatorem jest RIG w Katowicach, uhono-
rowała Prezesa Warkocza Indywidualną Nagrodą Jakości w dziedzinie: „Promocja”.

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
• Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• Otrzymane dotychczas wyróżnienia
• Wyniki kierowanej fi rmy w 2011 roku
• Działalność społeczną w środowisku  menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżnieni zostali:
III Kategoria: Kategoria: KIERUJĄCY DUŻĄ FIRMĄ SAMORZĄDOWĄ  
Piotr Dudek - Prezes Zarządu AQUA w Bielsku Białej 
(Rekomendacja Zespołu Opiniującego ŚSM w Katowicach)

IV Kategoria:KIERUJĄCY FIRMĄ WYKONUJĄCĄ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 
PRZEDSIĘBIORSTWA
Henryk Warkocz - Prezes Zarządu TUV NORD Polska Sp. z o.o. 
w Katowicach
(rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)

henryk Warkocz  Prezes TUV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach
 

Piotr Dudek   Prezes Zarządu AQuA S.A.
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Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów wyróżnia w konkursie:
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza

bank Roku 2011 na Śląsku

bank Roku 2011 na Śląsku

w kategorii bank o zasięgu regionalnym, przy rekomendacji Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w 
Katowicach został

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE
za

- bogatą konkurencyjną ofertę kredytową w tym na realizacje projektów proekologicznych
- zbudowanie silnej więzi z klientami lokalnymi oraz poprawę bazy lokalowej

- otrzymanie certyfi katu „Dobrych praktyk” od BFG
- angażowanie się w społeczne inicjatywy lokalne

w kategorii bank o zasięgu krajowym, przy rekomendacji Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach 
został

MILLENNIUM BANK S.A.
za

- wysoką jakość usług fi nansowych dla przedsiębiorstw
- wdrożenie programu fi nansowania rozwoju energii zrównoważonej PolSEFF w formie kredytu premiowanego 

dopłatą i jako jedyny bank w Polsce w formie leasingu z dopłatą 

Janusz Fedior Dyrektor Makroregionu Południowego w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw 

absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalizacja handel zagraniczny. Karierę zawodową 
rozpoczął  w Centrali Handlu Zagranicznego Węglokoks, następnie pracował w Biurze Handlu Zagraniczne-
go Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, jako dyrektor Zakupów Fiat Auto Poland i kilka 
lat w centrali Fiata w Turynie.

Z sektorem bankowym związany jest od 1989 roku. Początkowo pracował jako Regionalny Dyrektor Sprze-
daży w Banku Handlowym w Katowicach, a następnie po połączeniu z Citi bankiem jako Dyrektor Sprzeda-
ży w Citi banku w Katowicach i Dyrektor Regionu Katowice.

W Banku Millennium od 2004 roku. Początkowo jako Dyrektor Regionalny w Katowicach zarządzał pio-
nem sprzedaży. Od 2009 roku piastuje funkcję Dyrektora Makroregionu Południowego, obejmującego 
swoim zasięgiem obszar województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i podkar-
packiego. Odpowiedzialny za nadzór i koordynację pracy 6 zespołów doradców bankowych, specjalistów 
produktowych oraz zespołów wsparcia sprzedaży obsługujących przedsiębiorstwa, jednostki samorządu 
terytorialnego i inne podmioty z tych województw o sprzedaży rocznej min. 5 mln zł. Reprezentuje Bank 
Millennium wobec organów władz państwowych i samorządowych na tym terenie.  

ZARZĄD bANKu
(siedzą od lewej)

- Józef Wiencek - Członek Zarządu
- Jacek Drzyzga - Prezes Zarządu
- Bożena Libera - Wiceprezes Zarządu
- Roman Chrószcz - Wiceprezes Zarządu. 

Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów wyróżnia w konkursie:
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Pana Adama Matusiewicza
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Tomasz Jachimowicz - Górnośląska Grupa Doradcza przy Śląskim Stowarzyszeniu Menedżerów

Przedsiębiorstwa 
z regionu muszą 

poprawić 
efektywność 

Polskie przedsiębiorstwa wytwarzają innowacyjne produkty ale z każdym rokiem jest ich coraz 
mniej, podobnie jak samych innowacyjnych fi rm. Wbrew powszechnemu przekonaniu polskie 
fi rmy wypuszczają na rynek innowacyjne produkty - taki jest wniosek z raportu na temat inno-
wacyjności produktowej w Polsce w 2011 roku ,przygotowanego przez Instytut Nauk Ekono-
micznych PAN. Najwięcej ich liczbę wprowadziły na rynek duże i średnie fi rmy (odpowiednio 
41% i 39%), małe fi rmy 12% a mikro 4%. Wg regionów to najwięcej ich  powstało na Śląsku 
18%, na Mazowszu 16% i w Małopolsce 12%. Jednak liczba innowacyjnych produktów spada. 
W 2011 roku było ich 77 w 2010 było 91 a w 2007 było 110 i w sumie w latach 

2006 –2011 w Polsce wymyślono lub ulepszono 592 produkty, co stanowi 50% 
średniej europejskiej. W Polsce 28% to fi rmy, które można zakwalifi kować 

jako innowacyjne. 
Na razie przewidziane w programie Innowacyjna Gospodarka 14 mld. 
zł  wsparcia na innowacyjne produkty nie przynosi efektów. Regio-
nalne programy poprawy innowacyjności wymagają więc dogłębnej 
weryfi kacji z rzeczywistością. Jest jednak parametr który od kilku lat 
zaczął dominować w podejmowanych działaniach usprawniających 
szczególnie w dużych fi rmach. Firmy związane z branżą automoti v 
a szczególnie dominujące na Śląsku Fiat Auto Poland w Tychach 
i GM Opel w Gliwicach pracują już od ponad 10-ciu lat stosując 
najlepsze światowe rozwiązania pro-efektywnościowe przejęte 
od fi rmy Toyota a opracowane przez amerykanów Jamesa P. Wo-
maka i Daniela T. Jonsa pod nazwą Lean Manufacturing (szczu-
płe wytwarzanie). Tylko konsekwentne stosowanie tych zasad 
zapewniło  możliwość wyprodukowania 635 tyś fi atów w roku 
przy najniższych kosztach jednostkowych produkcji w kon-
cernie. Podobnie GM Opel w Gliwicach jest najbardziej efek-
tywnym zakładem koncernu w Europie. Polskie duże fi rmy z 
udziałem skarbu państwa jak PKN ORLEN S.A. ,  ZAK S.A. czy 
PGNIG S.A. od kilku lat to wdrażają. KGHM S.A. korzystając z 
metodologii fi rmy  Mc Kinsey, zasad Lean Menenedżment  
oraz controllingu operacyjnego od kilku lat zmierzają w 
kierunku poprawy efektywności produktowej miedzi 

od wydobycia rudy do wytopu w hutach. Analizuje się 
m.in. sposób organizacji i wyniki pracy najniższych szczebli 

operacyjnego zarządzania pod względem ich efektywności. 
Branżą która ma duże rezerwy efektywnościowe jest górnictwo 

węgla kamiennego gdzie połowa kosztów stałych to koszty pracy, 
a 20% opłaty i podatki, a 30% różnego rodzaju inwestycje. Ostatnio 

wydajność poprawiano poprzez ograniczenia zatrudnieniu, duże re-
zerw w zakresie efektywności można osiągnąć poprzez lepsze zarządza-

nie zasobami ludzkimi, czy transportem i logistyką pod ziemią. Prezes JSW 
S.A. Jarosław Zagórowski w wywiadzie dla PAP podaje, że działania proefek-
tywnościowe, jak skrócenie czasu operacji technologicznych oraz wydłużenie 
efektywnego czasu pracy pracowników czy maszyn poprzez lepszą organiza-
cje może skutkować tym, że jeśli obecnie pracownik czy maszyna pracuje 3-4 
godziny w czasie zmiany, a czas ten wydłuży się o 15min  na zmianę  to po 4 
zmianach daje godzinę.
 Koncentracja na usprawnianiu miejsc procesu wytwarzania to najbardziej kosz-
to twórczych oraz o potencjalnie największej wartości dodanej wymaga połą-
czenia elementów rachunkowości zarządczej z technikami kreatywnego zespo-
łowego rozwiązywania problemów. Poprawa efektywności m.in. w tym zakresie 
i tymi metodami może być zastosowana nie tylko w wielkich organizacjach 
gospodarczych ale praktycznie w każdym małym i średnim przedsiębiorstwie.
Ten kierunek zmian – niskonakładowych powinien być upowszechniany i pro-
mowany w przedsiębiorstwach by sprostać europejskiej konkurencji kosztowej. 

13



Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska 

unijni menedżerowie.
Każda, najmniejsza nawet spółka, fi rma, przedsiębiorstwo musi 
mieć swego menedżera. Nierzadko ma ich kilku, czy kilkunastu, 
często pracują na jej rzecz w grupach, tworząc wewnątrz zarzą-
dzanego przedsiębiorstwa wyspecjalizowane gremia decyzyjne. 
Podobnie jest na szczeblu organizacji międzynarodowych. One 
też mają swoje zarządy, organy przedstawicielskie i doradcze. Ich 
siła i kompetencje zależą od woli państw członkowskich, które 
decydują, ile własnych uprawnień zechcą przekazać zarządowi 
organizacji.

Pod względem organizacji wewnętrznej Unia Europejska jest 
formacją szczególną. W jej ponad 50-letniej działalności powstał 
specyfi czny system zarządzania, system doskonalony i systema-
tycznie dostosowywany do potrzeb stale rozszerzającej się orga-
nizacji. Należą doń takie instytucje, jak: Rada Unii Europejskiej, 
Komisja Europejska i Parlament Europejski oraz – ustanowione 
traktatem lizbońskim (2009) dwa kolejne, kadencyjne stanowi-
ska: przewodniczący Rady Europejskiej, zwany prezydentem UE 
(Herman van Rompuy)  i wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicz-
nych (Catherine Ashton). Pomiędzy tymi instytucjami toczą się 
codzienne dyskusje i spory, tam powstaje unijna polityka, tam za-
padają najważniejsze decyzje co do przyszłości UE i jej członków.

Rada Unii Europejskiej reprezentuje interesy narodowe państw 
członkowskich. Wchodzący w jej skład ministrowie resortowi po-
szczególnych państw zasiadają w radach tematycznych (przemysł, 
transport, zdrowie, środowisko, rolnictwo, nauka, kultura, itd.), 
i tam decydują o wspólnej polityce, akceptują unijne prawo (roz-
porządzenia, dyrektywy). Komisję Europejską, z jej przewodniczą-
cym (M. Barosso) można porównać do unijnego rządu, w którym 
każde państwo ma swego przedstawiciela, zwanego komisarzem. 
Wśród 27, wybranych na 5 lat, komisarzy kierujących poszczegól-
nymi działami, jest także nasz reprezentant Janusz Lewandowski, 
odpowiedzialny za unijny budżet. Komisja czuwa nad wypełnia-
niem przez państwa ich unijnych obowiązków oraz przygotowuje 

Słownikowy „menedżer” to zarządca. To on podejmuje decyzje, planuje i  organizuje pracę sobie i innym, 
słowem - realizuje proces zarządzania. Słownik dodaje, że „menedżerowie, jako przedstawiciele kadry za-
rządzającej, cechują się poczuciem odpowiedzialności, strategicznego myślenia i przewidywania”.
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projekty unijnego prawa. Parlament Europejski, 
złożony z 751 posłów wybranych na 5-letnią 
kadencję, reprezentuje interesy wszystkich 
obywateli Unii Europejskiej. Posłowie pracują 
w Brukseli i Strasburgu, stanowiąc (wraz z Radą 
UE) prawo dla 500 milionów Europejczyków. 
Prezydent UE to zupełnie nowa instytucja, bez 
szczególnych uprawnień w zakresie zarządzania 
UE. Pełni on funkcje typowo reprezentacyjne, 
podpisuje zawarte przez UE umowy, ma być 
twarzą Unii i najważniejszym kontaktem dla 
świata zewnętrznego. W ten sposób słynne 
pytanie Kissingera „do kogo zadzwonić, by za-
pytać o stanowisko Europy”, znalazło jasną od-
powiedź – należy zadzwonić do Van Rompuya. 
Wreszcie Catherine Ashton, wysoki przedstawi-
ciel UE ds. zagranicznych, jedyna kobieta wśród 
unijnych menedżerów zarządza wspólną po-
lityką zagraniczną UE. I chociaż wykonuje swą 
funkcję tylko w takim zakresie, w jakim traktaty 
i państwa członkowskie jej na to pozwalają, to 
jednak na forum UE usunęła w cień narodo-
wych ministrów spraw zagranicznych.

Odrębną, wyrosłą z wieloletniej praktyki in-
stytucją zarządzająca pozostaje unijna Prezy-
dencja, zupełny ewenement w skali organizacji 
międzynarodowych.  “Prezydencja” to słowo 
do niedawna znane tylko specjalistom, teraz 
weszło już na dobre do naszego codziennego 
słownika. Uzupełniane, co pół roku nowym 
przymiotnikiem, wskazuje, kto – w danym cza-
sie – kieruje Unią Europejską. I chociaż trudno 
sobie wyobrazić przedsiębiorstwo lub spółkę 
zarządzaną przez zmieniającego się, co parę 
miesięcy dyrektora lub zarząd, to właśnie tak 
funkcjonuje Unia. Co pół roku zmienia się kraj, 
który stoi na czele Rady Unii Europejskiej, a jego 
premier staje się najważniejszym, unijnym przy-
wódcą. To on musi się wykazać dyplomatyczną 
zręcznością, skutecznością i polityczną odpo-
wiedzialnością. 

Państwa przygotowują się do swoich prezyden-
cji niezwykle starannie, kreślą półroczne pro-
gramy działania, wskazują priorytety, starają 
się znaleźć własne specjalności, o których Unia 
będzie pamiętać przez kolejne lata. Każde pań-
stwo chce się pokazać z jak najlepszej strony, 
pozostawić po sobie jak najwięcej załatwionych 
spraw, prezentuje swój potencjał, zdolności or-
ganizacyjne, kulturę i folklor, a nawet … kuchnię.

Z minionych, szczególnie ważnych dla Polski 
prezydencji, zapamiętamy duńską, gdy za-
kończyliśmy pomyślnie negocjacje w sprawie 
naszego członkostwa w UE; grecką – kiedy 
w Atenach podpisaliśmy Traktat Akcesyjny 
(2003), a także irlandzką – gdy 1 maja 2004, 
po raz pierwszy powędrowała na unijny maszt 
polska fl aga. Prezydencja Luksemburga (2005) 
przyniosła dobry dla Polski budżet na lata 
2007-2013, a prezydencja brytyjska z chary-
zmatycznym Tony Blairem oklaskiwanym w Par-
lamencie Europejskim nawet przez Francuzów, 
wniosła pomysły na innowacyjną Unię i walkę 
z terroryzmem. Rok 2006 należał do Austrii 
i Finlandii, które bardzo się starały o zapewnie-

nie wszystkim obywatelom UE „europejskiego 
modelu życia”. W czasie prezydencji niemieckiej 
(2007) Angela Merkel „potrząsnęła” Europą bu-
dząc ją z instytucjonalnego marazmu po szoku 
wywołanym francuskim i holenderskim „nie” 
wobec Konstytucji Europejskiej. Ale dopiero 
podpisanie Traktatu Lizbońskiego (13.12.2007) 
w czasie prezydencji portugalskiej sfi nalizowało  
dyskusję o przyszłości Europy. 

Słowenia, pierwsze „nowe” państwo sprawu-
jące unijną prezydencję, włączyła do wielkich 
priorytetów sprawy ważne dla przeciętnego 
człowieka, min. walkę z rakiem. Prezydencja 
francuska (2008), musiała się odnieść do wojny 
w Gruzji oraz łamania praw człowieka w Chi-
nach, jednocześnie gospodarza igrzysk olimpij-
skich. Prezydencja czeska (2009), poradziła so-
bie co prawda, ze sprowokowanym przez Rosję 
kryzysem energetycznym, ale po wewnętrznej 
awanturze zakończyła się zmianą rządu. A o 
ówczesnym premierze Topolanku usłyszeliśmy 
dopiero przy okazji słynnych „bunga bunga” 
premiera Berlusconiego. Hiszpanie poprowa-
dzili swoją prezydencję min. pod hasłem rów-
ności i walki z przemocą wobec kobiet, a Bel-
gowie (2010), zmuszeni sytuacją wewnętrzną 
(brak rządu), postawili na wzmocnienie władzy 
prezydenta UE, Hermana Van Rompuya (wszak 
Belga).  Węgrzy (2011) raczej przerzucali na fo-
rum Unii swoje wewnętrzne kłopoty, niż uczest-
niczyli w rozwiązywaniu wspólnych.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 przewodnictwo 
w Unii Europejskiej sprawowała Polska, kładąc 
nacisk na trzy priorytety: Integracja europejska 
jako źródło wzrostu, Bezpieczna Europa oraz 
Europa korzystająca na otwartości. 

W pierwszym, zamierzaliśmy stawić czoła kry-
zysowi gospodarczemu, w tym - ustabilizować 
pomoc dla Grecji. Są i inne zagrożone kryzy-
sem państwa, tzw. grupa PIGS (ang. świnki). 
Skrót pochodzi od pierwszych liter: Portugalia, 
Irlandia, Grecja, Spain (Hiszpania). Za krok w do-
brym kierunku uznano też wynegocjowanie 
Paktu fi skalnego, mimo iż dzieli on Europę już 
nie na dwie, ale aż na trzy prędkości. Priorytet 
Bezpieczna Europa dotyczy szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa, zarówno indywidual-
nego (brak zagrożeń dla obywatela na ulicy, w 
domu, wolność od przemocy w rodzinie, wo-
bec dzieci, osób słabszych), jak i zbiorowego 
(bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne, 
zdrowotne). W ramach tego priorytetu Polska 
mogła poruszyć sprawę niekorzystnego usytu-
owania gazociągu Rosja – Niemcy; odnieść się 
do alternatywnych źródeł energii (gaz łupkowy) 
i propozycji dalszego obniżania limitów emisji 
CO2; propagować zdrową, wolną od GMO, żyw-
ność; inicjować projekty na rzecz zdrowia oby-
wateli UE. Niestety, te zamiary pozostały nadal 
w sferze planów, a co więcej – dopuściliśmy do 
przyjęcia przez Radę UE niezwykle kontrower-
syjnej umowy ACTA (Anti -Counterfeiti ng Trade 
Agreement), o zwalczaniu obrotu towarami 
podrabianymi. Skutki tej decyzji, w postaci se-
tek tysięcy protestujących przeciw ACTA in-

ternautów, można oglądać obecnie na ulicach 
polskich i europejskich miast. Trzeci priorytet to 
- Europa otwarta na prawa człowieka, na swo-
ich bliższych i dalszych sąsiadów, w tym - na 
Wschód. I chociaż mocno promowaliśmy nowy 
unijny program - Partnerstwo Wschodnie, ad-
resowany do Armenii, Azerbejdżanu, Białoru-
si, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy, to wrześniowy 
szczyt zorganizowany w Warszawie przez polską 
prezydencję nie przyniósł oczekiwanych rezul-
tatów. Szkoda, bo przecież chodziło o rozsze-
rzenie i wzmocnienie europejskiego obszaru 
bezpieczeństwa i stabilności. 

Trzeba jednak pamiętać, że prezydencja trwa 
tylko sześć miesięcy. Dzisiaj możemy stwierdzić, 
że Polsce nie bardzo wystarczyło czasu i energii, 
aby zrealizować tak szerokie priorytety. Ponad-
to, życie uzupełniło rządowe scenariusze do-
rzucając do ofi cjalnych planów nowe konfl ikty, 
katastrofy i kataklizmy naturalne, itp. W spad-
ku po prezydencji węgierskiej  otrzymaliśmy 
kilka spraw niezałatwionych, w tym - problem 
uchodźców z Afryki Północnej, czy zapowiedzi 
wprowadzenia kontroli na granicach niektó-
rych państw, członków UE. Nasza prezydencja 
przypadła też na drugą, mniej efektywną po-
łowę roku. Pamiętam, jak na krytykę włoskiej 
prezydencji (2003) w Parlamencie Europejskim 
zareagował Silvio Berlusconi. Odpowiedział po-
słom tak: „A czego wy właściwie chcecie, kiedy 
mieliśmy pracować? Najpierw były dwa mie-
siące wakacji, potem dwa miesiące do pracy 
i zaraz zrobiły się święta”. Dużym zagrożeniem 
dla przebiegu prezydencji była też obawa przed 
przeniesieniem na unijne forum naszych we-
wnętrznych polsko-polskich sporów oraz wyko-
rzystanie Unii w jesiennej kampanii wyborczej. 
Tej ostatniej groźby – niestety – nie udało się 
uniknąć, Obietnica płynących do kraju wielkich 
unijnych pieniędzy pojawiła się nawet w jed-
nym z licznych, partyjnych spotów wyborczych, 
kręconych z udziałem unijnych menedżerów!  

Generalnie, polska prezydencja została dobrze 
odebrana w Parlamencie Europejskim. Jest 
zresztą w PE niepisana zasada, że przebiegu 
żadnej prezydencji ofi cjalnie raczej się nie kry-
tykuje, bo przecież „dzisiaj ty kierujesz Unią, 
ale jutro robię to ja”. Prezydencja jest ponadto 
wyrazem równych szans i równych praw państw 
członkowskich. Wszak kierują one Unią, wedle 
tych samych zasad, kolejno, bez względu na 
wielkość, liczbę ludności, potencjał gospodar-
czy, czy też staż członkowski, i starają się to ro-
bić najlepiej jak tylko potrafi ą.

Jacques Delors powiedział kiedyś, że powodze-
nie europejskiego projektu zależy od tego, czy 
,,tchniemy w Europę duszę”. Zasadnicze pytanie 
brzmi: czy potrafi ą to uczynić unijni menedżero-
wie? czy powstrzymają coraz bardziej widoczne 
nacjonalizmy, czy będą umieli zarazić entuzja-
zmem i potrzebą wspólnego działania wszyst-
kie państwa członkowskie i czy obywatele Unii 
Europejskiej im uwierzą? Mamy wielką szansę, 
czas pokaże, czy potrafi my ją wykorzystać.  
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Tadeusz Adamski

Transformacja 
a gospodarka 
województwa 
śląskiego
Od samego początku transformacji ustrojowej to województwo (wcześniej katowickie, 
a od 2000 roku po reformie administracyjnej śląskie), jako najbardziej uprzemysłowiony 
i zurbanizowany region, był poddany ze zdwojoną siłą negatywnym skutkom tego pro-
cesu. Skalę problematyki obrazuje porównanie statystyk poszczególnych branż, wtedy 
kluczowych dla regionu (górnictwo, hutnictwo, energetyka, przemysł elektromaszyno-
wy) z danymi z obecnego okresu.

Nie trzeba dużej wyobraźni jak głębokiej restruktu-
ryzacji dokonano w gospodarce, oraz jak trudne były  
zmiany społeczne w czasie tych ostatnich 20-u lat  
ten wysiłek nie poszedł na marne, a utrzymanie proce-
su tempa tych zmian pozwoli, mam nadzieję, na to, że 
nasz region stanie się z czasem jednym z ważniejszych 
centrów wzrostu w Polsce i w Europie. Trzeba jednak 
przyznać,  że droga do tego jest jeszcze długa i ciężka. 
Chciałbym abyśmy zwrócili na chwilę uwagę na poniż-
szy, krótki przegląd procesu przemian w naszej gospo-
darce śląskiej poprzez pryzmat wybranych branż.

1. Czy górnictwo może być dalej ważnym elementem 
gospodarki regionu?

Restrukturyzacja górnictwa jest procesem długotrwa-
łym, a jej początki sięgają ustawy z 1998 roku o do-
stosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach rynkowych. W 2003 roku Rada 
Ministrów przyjęła rządowy program restrukturyzacji 
tej branży w latach 2003 - 2006. W 2004 roku przyjęto 
do realizacji następujące dokumenty: „Restrukturyza-
cja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006” 
oraz „Strategia na lata 2007-2010”.
Obecnie – jak wiadomo – głównym problemem bran-
ży jest prywatyzacja. Ma ona na celu:  podniesienie 
sprawności przedsiębiorców zajmujących się produk-
cją węgla, pozyskanie kapitału z zewnątrz na realiza-
cję inwestycji odtworzeniowych, i modernizacyjnych, 
ograniczenie funkcji państwa w odniesieniu do sekto-
ra górnictwa węgla kamiennego jako całości, jak 
i w stosunku do jego elementów - spółek węglowych. 
Efektem przemian zachodzących w górnic-
twie jest nie tylko zmniejszenie zatrudnienia 

z 415,7 tys. osób w 1989 roku do 119,0 tys. w 2009 
roku ale także poprawa efektywności gospoda-

rowania. Wydobycie węgla spadło z 177,4 
mln ton w 1989 roku do 77,4 mln ton 

w 2009 roku. Liczba czynnych 
kopalń spadła z 70 w 1992 

roku do 30. 
 

Widoczne 
efek-

ty przyniosły również realizowane w górnictwie węgla 
kamiennego procesy restrukturyzacyjne. 
Ich wyrazem jest z jednej strony likwidacja nierentow-
nych kopalń oraz przerostów zatrudnienia, a z drugiej - 
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych. Działania te przyczyniły się do 
znacznej poprawy wyników fi nansowych górnictwa 
i stwarzają dobrą podstawę rozwoju nowoczesnych 
technologii. Wyzwanie jakie stoi przed tą branżą, to 
znalezienie źródeł fi nansowania tych inwestycji.
Istnienie branży paliwowo-energetycznej spra-
wia, że Polska jest jednym z nielicznych człon-
ków Unii Europejskiej, który ma zapewnio-
ne bezpieczeństwo energetyczne w oparciu 
o własne zasoby paliw pierwotnych.

PRZySZłoŚCIoWE KIERuNKI  uŻyTKoWANIA WĘGLA
Czysty węgiel – etap I
Modernizacja i budowa nowych elektrowni z wykorzy-
staniem aktualnego stanu wiedzy, wzrost sprawności, 
redukcja SO2, NOx i pyłu 
Czysty węgiel – etap II 
Badania i rozwój ukierunkowane na wzrost sprawno-
ści do > 50 %
Czysty węgiel – etap III
Magazynowanie i przechwytywanie CO2 

Waga  hutnictwa żelaza i stali
Rząd – uznając hutnictwo żelaza i stali jako przemysł 
o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki – 
w 1991 r. zlecił opracowanie studium restrukturyzacji 
branży Konsorcjum Firm Kanadyjskich (Hatch, Ernst 
and Young i Steltech). Zostało ono  wykonane 
w czerwcu 1992 roku, a następnie przyjęte przez Rząd 
Polski jako strategia kierunkowa dla opracowania pla-
nu realizacyjnego w postaci – przyjętej w 2003 roku 
przez Radę Ministrów – strategii restrukturyzacji i roz-
woju hutnictwa żelaza w Polsce.
W wyniku podejmowanych działań zaszły za-
sadnicze zmiany związane z formami własności 
i strukturą zarządzania, których wynikiem jest niemal 
całkowita prywatyzacja branży. Była ona wynikiem 
m.in. zainwestowania kapitałów zagranicznych w uno-
wocześnienie produkcji dzięki czemu hutnictwo stało 
się dochodową i nowoczesną gałęzią przemysłu.

Rola administracji rządowej i samorządowej w pro-
cesie transformacji.
W pierwszym etapie transformacji kluczowym stały 
się zmiany własnościowe, które miały przede wszyst-
kich charakter polityczno-gospodarczy, wszakże prze-
chodziliśmy z ustroju socjalistycznego do kapitali-
stycznego. Następnie pojawiła się konieczność zmiany 
jakościowej – prowadzącej do wzrostu konkurencyj-
ności przekształconych i powstających nowych fi rm. 
Realizując działania  mające na celu utrzymanie istnie-
jących i tworzenie nowych miejsc pracy  samorząd wo-
jewództwa realizował „Program łagodzenia w regionie 
śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w gór-
nictwie węgla kamiennego”. Powstał on w oparciu 
o przyjęte w styczniu 2003 roku przez Radę Ministrów 
Założenia pod tym samym tytułem. Programu został 
przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego w kwiet-
niu 2003 roku.
W ramach Programu realizowane były 2 instrumenty 
fi nansowe, tj.:
1. Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 

skierowanej na rozwój przedsiębiorczości, 
2. Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsię-

biorstw.
„Program łagodzenia…” miał charakter 

programu operacyjnego w stosunku do 
„Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego na lata 2000- 2015”.

Przeprowadzona reforma 
administracyjna powo-

łała do życia nowe 
s a m o r z ą d o we 
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województwa, powiaty i gminy. Patrząc z perspektywy 
województwa, zyskało ono możliwość samodzielnego, 
skutecznego aplikowania i konkurowania o fundusze 
europejskie.  Województwa uzyskały realną, bo po-
partą własnymi funduszami (w tym w dużej mierze 
funduszami strukturalnymi UE) możliwość wpływu na 
rozwój własnego regionu.
Samorząd Województwa nie pozostaje obo-
jętny na zmiany zachodzące w województwie 
i czynnie angażuje się w jego rozwój. Wyrazem tego są 
m.in. strategiczne dokumenty rozwoju regionu.
Głównym narzędziem realizowanej przez Samo-
rząd Województwa polityki regionalnej jest „Stra-
tegia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2000 - 2020”. Jest ona efektem współpracy i dialogu 
przedstawicieli różnych środowisk (nauki, biznesu, 
organizacji gospodarczych, partnerów społecznych 
itp.) i ma realną szansę na osiągnięcie zawartych 
w niej długofalowych zamierzeń rozwojowych. 
Do najważniejszych programów służących realizacji 
„Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2000 - 2020” należy zaliczyć: „Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007-2013 (RPO)”, „Regionalną 
Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 
2003-2013”, „Strategię komunikacji marketi ngowej 
aktywności gospodarczej  i inwestycyjnej wojewódz-
twa śląskiego”.

„Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013” 
stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej 
województwa, spajający większość zadań realizowa-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
inne jednostki publiczne i prywatne w ramach fundu-
szy strukturalnych Unii Europejskiej.
Jego celem głównym jest stymulowanie dynamiczne-
go rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej regionu. Osiągnięcie tego 
celu będzie realizowane w ramach następujących 10 
priorytetów: badania i rozwój technologiczny; innowa-
cje i przedsiębiorczość; społeczeństwo informacyjne; 
turystyka; kultura; środowisko; zrównoważony rozwój 
miast; transport; infrastruktura edukacyjna; zdrowie 
i rekreacja; pomoc techniczna.
Program zakłada równomierne wsparcie dla wszyst-
kich obszarów województwa.

Zasługującym na uwagę krokiem w budowie nowo-
czesnej i konkurencyjnej gospodarki było opracowanie 
„Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2003-2013”, 
która przez ekspertów została uznana za najlepszy 
tego typu dokument w kraju.
Jej realizacja pozwoli na wzmacnianie regionalnego 
systemu innowacji poprzez łączenie wokół sieci sek-
torowych i technologicznych między innymi: centrów 
zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, 
funduszy zalążkowych i patentowych, sieci aniołów 
biznesu, inkubatorów i parków technologicznych, cen-
trów transferu technologii, samorządów terytorial-
nych oraz fi rm innowacyjnych. 

Celem – powstałej w 2007 roku – „Strategii komunikacji 
marketi ngowej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 
województwa śląskiego” jest wzmocnienie marki regionu 
i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej. Mu-
simy pamiętać jak bardzo trudno jest przezwyciężać 
stereotypy o naszym regionie, które działając w sferze 
emocjonalnej na odbiorcę, budują niepożądany obraz 
województwa, podczas gdy w sferze racjonalnej Ślą-
skie jest regionem postrzeganym przez inwestorów 
jako jedno z najlepszych miejsc do inwestowania. 
Świadczą o tym m.in. publikacje Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową – „Badanie atrakcyjności inwe-

stycyjnej województw” za rok 2005, 2006,2007, w któ-
rych nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce.
Głównym celem – powstałej w 2007 ubiegłym roku 
– „Strategii komunikacji marketi ngowej atrakcyjności 
gospodarczej i inwestycyjnej województwa śląskiego” 
jest wzmocnienie marki regionu. 
Eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Ryn-
kową opracowali pod koniec 2010 r. raport 
z cyklu „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw 
i Podregionów Polski”. Dokonano w nim oceny syn-
tetycznej województw oraz ich podregionów w 3 
głównych kategoriach, tj. działalność przemysłowa, 
działalność usługowa oraz działalność zaawansowana 
technologicznie. Wyniki raportu po raz szósty z rzędu 
potwierdziły, że województwo śląskie jest regionem o 
największej atrakcyjności inwestycyjnej.

Stan dzisiejszy naszej gospodarki   i jej perspektywy
Należy także podkreślić, że na bazie tradycyjnych ga-
łęzi przemysłu rozwinęły się branże związane z ich 
obsługą – przede wszystkim nowoczesny przemysł 
maszynowy, dysponujący odpowiednim parkiem oraz 
doświadczoną kadrą pracowniczą. 
Istotną rolę w województwie odgrywa również no-
woczesny sektor motoryzacyjny, obecnie główna siła 
naszej śląskiej gospodarki. 70% polskich samochodów 

osobowych jest produkowanych w naszym wojewódz-
twie.
Nie oznacza to, że rola przemysłów tradycyjnych uległa 
zmarginalizowaniu. Zachodzące od kilku lat procesy 
restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany 
w strukturze gospodarki województwa. 
W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa 
i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w go-
spodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu 
elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, 
a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego (region jest 
największym w kraju producentem samochodów) i spo-
żywczego. Procesom restrukturyzacji regionu towarzy-
szy zmiana struktury zatrudnienia, przejawiająca się 
w malejącej liczbie osób zatrudnionych w budownic-
twie, górnictwie, produkcji metali, przy równocze-
snym jej wzroście w sektorze usług.

Sytuacja, gdy – w bliższej lub dalszej przyszłości – 
skończą się zasoby odnawialnych źródeł energii spo-
woduje, że staniemy przed koniecznością zmian nie 
o charakterze ilościowym, ale jakościowym. Czeka nas 
wręcz przymus zmian nie tylko w technice i technologii 
wytwarzania, ale również zmian organizacyjnych.
Trzeba sięgać w znacznie większej mierze po zasoby 
odnawialne i nie tylko ze względu na zalecenia czy nor-
my unijne, ale głównie z uwagi na fakt, że region musi 
się dostosować do przyszłych trendów rozwojowych 
w gospodarce światowej. 
Będzie to z pewnością skutkować wykreowaniem no-
wych źródeł energii, a także ich efektywnym zarządza-
niem, uwzględniającym ich oszczędzanie czy spełnia-
nie np. surowych kryteriów ekologicznych dotyczących 
emisji dwutlenku węgla. 
   
Województwo śląskie to region, w którym stawia 
się na nowoczesność i innowacje. W oparciu o ist-
niejącą bazę naukowo – techniczną oraz wysoko-
wykwalifikowaną kadrę placówek naukowych i ba-
dawczo – rozwojowych  dynamicznie rozwijają się 
zaawansowane technologie oraz takie dziedziny 
jak: informatyka, przemysł motoryzacyjny, prze-
twórstwo spożywcze, czy wysokospecjalistyczne 
usługi. 

Motoryzacja
Długo oczekiwana zmiana strukturalna w wojewódz-
twie śląskim i stopniowe odejście od przemysłu trady-
cyjnego węgla i stali były możliwe dzięki inwestycjom 
najpierw Fiata a następnie GM, które zainwestowały 
w fabryki w województwie. Wokół fabryk zaczęły 
tworzyć się łańcuchy dostaw. Polskie fi rmy zaczęły ko-
operować i spełniać rolę dostawców i poddostawców, 
również logistyków i spedytorów. Impuls biznesowy, 
jakim było powstanie w podstrefi e gliwickiej Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podmiotu gospo-
darczego o takiej skali, skutkował pobudzeniem rynku 
lokalnego i jego przeorientowaniem na Automoti ve, 
specjalizacją oraz doskonaleniem standardów. Stop-
niowo polscy dostawcy budowali swoją coraz silniejszą 
pozycję w oparciu o jakość i standardy wytwarzania. 
W miarę postępującej współpracy część z nich miała 
szansę kreowania własnych rozwiązań technicznych i 
technologicznych. 
Przemysł motoryzacyjny w Polsce należy do najważ-
niejszych sektorów polskiej gospodarki, o czym świad
czy 9,5 % udział w produkcji sprzedanej oraz blisko 
16 % udział w całym eksporcie z Polski w 2007 roku. 
Województwo śląskie jest wiodącym obszarem, na 
którym znajduje się znaczna część przemysłu motory-
zacyjnego. 

Oprócz producentów samochodów, w regionie działa-
ją liczni dostawcy systemów, dostawcy modułów i kom-
ponentów, dostawcy zestandaryzowanych rozwiązań, 
dostawcy części oraz dostawcy surowców.

Sektor motoryzacyjny poza oddziaływaniem na rynek 
produktów i usług generuje także popyt w aspekcie za-
sobów ludzkich, sprzyja rozwojowi ośrodków technicz-
nych oraz umożliwia doskonalenie kadr inżynierskich. 
Obecnie potencjał sektora w województwie śląskim 
określają: ponad 200 przedsiębiorstw dostarczają-
cych pojazdy (GMMP, Fiat Auto Poland, Pojazdy Spe-
cjalistyczne Zbigniew Szęśniak Sp. z o.o.), silniki (Fiat 
Powertrain Technologies Poland), metalowe części tło-
czone spawane, odlewy, odkuwki, (Zakład Wyrobów 
Metalowych Strumet sp. z o.o., Zakład Mechaniczny 
ATES, Timken Polska sp. z o.o., ThyssenKrupp Stal Ser-
wis Polska sp. z o.o., Promot Zakłady Metalowe sp. z 
o.o., PRESS Zakład Odlewniczy Metali Nieżelaznych, 
FUMIS-BUMAR sp. z o.o. Fabryka Urządzeń Mechanicz-
nych i Sprężyn i in.), elementy z tworzyw sztucznych 
(Fabryka Plasti ków Gliwice sp. z o.o., INTERPLAST sp. z 
o.o., Plasti c Components Fuel System  Poland sp. z o.o. 
i in.), wiązki elektryczne, szyby samochodowe (np. 
Saint Gobain Glass Poland, Ficomirrors Polska sp. z 
o.o. i in.), uczelnie wyższe (m.in. Politechnika Śląska, 
Politechnika Częstochowska, ATH Bielsko-Biała, Uni-
wersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach i in.), jednostki naukowe, szkoły techniczne (np. 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach) oraz 
dostawcy usług specjalistycznych. 

Na wykresach obrazujących  zakres zmian struktural-
nych gospodarki śląskiej chciałbym zwrócić przede 
wszystkim uwagę  na zwiększającą się role  motory-
zacji w sektorze przemysłowym, oraz coraz większy 
udział usług w całym PKB województwa śląskiego przy 
zmniejszającej się roli sektora przemysłu.

Tadeusz Adamski
Dyrektor Wydziału Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

17



Firma w której pełni Pan funkcje Prezesa 
Zarządu t.j ZM PoSTEP SA jest liczącym się 
kooperantem przemysłu motoryzacyjnego - 
jak ta działalność rozwijała się w przestrzeni 
czasu?

Zakłady Metalowe “Postęp” S.A. w Zabrzu istnieją 
na rynku od 1949 roku. Współpraca z przemy-
słem motoryzacyjnym rozpoczęła się w latach 
60-tych ubiegłego wieku kiedy to dostarczaliśmy 
do Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku 
Białej kilka elementów metalowych do produko-
wanego przez te zakłady samochodu “Syrena”. 
To zaowocowało podjęciem  w latach 70-tych 
współpracy z Zakładami Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych w Bielsku-Białej i Tychach dla 
których rozpoczęliśmy produkcję elementów 
metalowych, między innymi szkieletów siedzeń 
tylnych do samochodu “Fiat 126 p”. Współ-
praca z FSM bardzo dobrze się układała i rozwijała, 
w efekcie której nasza fi rma podjęła się urucho-
mienia produkcji kilkudziesięciu elementów do 
nowego samochodu jakim był Fiat Cinquecento. 
To było wielkie i ryzykowne wyzwanie tym bar-
dziej, że na przełomie lat 80 i 90 następowały 
w kraju wielkie zmiany. Gospodarka socjalistyczna 
przekształcała się w gospodarkę wolnorynkową, 
było wiele niewiadomych, pojawiły nowe pro-
blemy i wyzwania. Pomimo trudności w pozy-
skaniu środków fi nansowych na inwestycje zwią-
zane z nową produkcją, wszystko skończyło się 
pomyślnie i pod koniec 1991 roku zgodnie z zo-
bowiązaniami uruchomiliśmy seryjną produkcję 
elementów do w/w samochodu. Był to dla naszej 
fi rmy ogromny przeskok technologiczny, który po-
zwolił podnieść w ciągu dwóch lat zatrudnienie 
o prawie 200 osób i kilkakrotnie zwiększyć war-
tość sprzedaży. Współpraca była i jest kontynu-
owana z Fiatem Auto Poland, następcą prawnym 
Fabryki Samochodów Małolitrażowych, gdzie 
w ramach kooperacji dostarczaliśmy i dostarcza-
my elementy metalowe do wszystkich modeli 
samochodów produkowanych przez ten koncern. 
Pod koniec lat 90-tych nawiązaliśmy współpracę 
z innymi znanymi światowymi koncernami moto-
ryzacyjnymi, która stale  się rozwija. Współpraca 
z przemysłem motoryzacyjnym nie jest łatwa, po-
nieważ jego wymagania, szczególnie jakościowe 
są coraz wyższe, wymaga ciągłego inwestowania, 
ale z drugiej strony powoduje konieczność wpro-
wadzania najnowszych technologii i metodologii 
wspomagających zarządzanie dzięki czemu fi rma 
stale się rozwija i może konkurować z najlepszymi 
na rynku fi rmami z branży.

Jakie techniki w innowacyjnym zarządza-
niu i wytwarzaniu są u Was stosowane?
Jak już wcześniej wspomniałem, chcąc być kon-
kurencyjny na rynku trzeba ciągle inwestować, 
ale również wdrażać różne systemy i techniki 
wspomagające zarządzanie, usprawniające or-
ganizację pracy i zwiększające wydajność. My 

Z Jerzym Cieślarem prezesem zarządu Zakładów Metalowych POSTĘP S.A. w Zabrzu rozmawiał Roman Sadowski.

Solidny pracodawca w branży 
automoti ve

staramy się być na bieżąco z nowinkami w tym 
zakresie. Już w 1997 roku wdrożyliśmy system 
zarządzania jakością zgodny z międzynarodową
normą ISO 9902. Byliśmy jedną z pierwszych 
polskich fi rm, wdrażając w 1998 roku system 
zarządzania jakością zgodny z normą obowią-
zującą w przemyśle motoryzacyjnym. Na po-
czątku 2001 roku wdrożyliśmy system zarządza-
nia środowiskiem zgodny z normą ISO 14001. 
Nasza spółka jest również bardzo dobrze zin-
formatyzowana. W 1998 roku wdrożyliśmy 
system wspomagający zarządzanie produkcją 
klasy MRP II integrując go z innymi działającymi 
już systemami takimi jak fi nansowo-księgowy, 
kadrowo-płacowy i inne. Pragnę zaznaczyć, że 
nasza spółka, od wielu lat oceniana jest w presti -
żowych rankingach, jako jedna z najlepiej zin-
formatyzowanych fi rm branży motoryzacyjnej 
w kraju. W ostatnich latach wdrożyliśmy rów-
nież w spółce takie programy i metodologie jak 
5S, SMED, Six-Sigma oraz SHP usprawniające 
procesy produkcyjne. Wszystkie wymienione 
programy są stale rozwijane. Od ponad 10-ciu 
lat funkcjonuje u nas program nazwany przez 
nas IDEA w ramach którego wszyscy pracowni-
cy spółki mogą zgłaszać swoje pomysły i wnioski 
dotyczące poprawy organizacji pracy, uspraw-
nienia technologii, poprawy bezpieczeństwa 
pracy, ochrony środowiska itp. Efekty działania 
tego programu przynoszą wymierne efekty dla 
spółki. Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie w/w 
systemy i programy są stale rozwijane.

Wiem że fi rma stale się rozwija i ma 
bardzo dobre perspektywy w roku 
bieżącym i w latach nastęnych. Pro-
szę o rozwinięcie tego tematu
Wszystko to co wymieniłem daje nam 
możliwości stałego rozwoju. Dzisiaj 
jesteśmy postrzegani jako solidny i kon-
kurencyjny dostawca elementów 
tłoczonych i giętych z metalu dla 
przemysłu motoryzacyj-
nego w największy kon-
cernach motoryzacyj-
nych na świecie. Nasze 
wyroby wysyłamy do 
kilkunastu krajów nie 
tylko Europy. To, że 
jesteśmy innowacyj-
ni i stale inwestuje-
my pozwoliło nam 
w miarę łagodnie 
przeżyć kryzys 
roku 2008 i 2009, 
który najbar-
dziej dotknął 

branży motoryzacyjnej , a w ub. roku zwiększyć 
przychody ze sprzedaży w porównaniu do roku 
2010 o ponad 30%. W 2011 roku zdobyliśmy też 
kilka nowych kontraktów, które umożliwiły stwo-
rzenie nowych miejsc pracy (zwiększenie w ostat-
nich dwóch miesiącach tamtego roku zatrudnie-
nia o 24 osoby). Stwarza nam to również niezłe 
perspektywy w roku bieżącym i w najbliższych latach.

Pan Panie Prezesie jest bardzo aktywną 
osobą w środowisku menedżerskim czy 
ta działalność daje satysfakcje?

To się zgadza od wielu lat działam społecznie 
w organizacjach samorządu gospodarczego. 
Między innymi w Regionalnej Izbie Przemysłowo-
-Handlowej w Gliwicach oraz  Krajowej Izbie Go-
spodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie. Przez 
trzy kadencje pełniłem również funkcję członka 
Prezydium Śląskiego Stowarzyszenia Menedże-
rów w Katowicach. Działalność ta na pewno daje 
satysfakcję, chociaż nie zawsze jest tak jak by się 
chciało.
Wracając do spółki, której pracami kieruję chciał-
bym jeszcze dodać, że fi rma od lat wspiera orga-
nizacyjnie i fi nansowo organizacje działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej w mieście Zabrzu 
i regionie.

18



GRuPA GuMułKA
40-077 Katowice, ul. Matejki Jana 4
tel. (32) 253 07 15, fax (32) 201 17 65
www.gumulka.pl, grupa@gumulka.pl

CATALyST – NoWE MoŻLIWoŚCI FINANSoWANIA 
DłuGIEM DLA PRZEDSIĘbIoRSTW I SAMoRZĄDÓW

CATALYST – co to takiego?
Catalyst to pierwszy w Polsce, zorganizowany rynek 
dedykowany dla emitentów dłużnych instrumentów 
fi nansowych. W obrocie na Catalyst znajdują się ob-
ligacje emitowane przez przedsiębiorstwa (obligacje 
korporacyjne), jednostki samorządu terytorialnego 
(obligacje komunalne), Skarb Państwa (obligacje skar-
bowe), a także listy zastawne, emitowane przez banki 
hipoteczne. 
Catalyst tworzą cztery platf ormy obrotu, z których 
dwie prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościo-
wych w Warszawie przeznaczone są dla klientów de-
talicznych (przysłowiowego Nowaka i Kowalskiego), a 
pozostałe dwie, organizowane przez BondSpot (daw-
niej MTS CeTo), dla klientów hurtowych, czyli różnego 
rodzaju instytucji fi nansowych. Zarówno w przypadku 
giełdy, jak i rynku BondSpot, mamy do czynienia z 
dwiema formułami obrotu: obrotem regulowanym 
i alternatywnym systemem obrotu. Uniwersalność 
struktury Catalyst sprawia, że jest to platf orma obrotu 
dostosowana z jednej strony dla emitentów zarówno 
małych, średnich jak i dużych, z drugiej strony dla róż-
nych typów inwestorów. Ponadto realizacja zobowią-
zań stron transakcji jest gwarantowana przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie, a 
emitenci zobowiązani są do wypełniania określonych 
obowiązków informacyjnych.

KoRZyŚCI DLA EMITENTÓW I INWESToRÓW
Stworzenie rynku Catalyst przyczyniło się do rozpo-
wszechnienia emisji obligacji jako efektywnego spo-
sobu pozyskiwania fi nansowania zewnętrznego. Fakt 
powstania płynnego rynku długu, pod marką  renomo-
wanych organizatorów obrotu, to dla przedsiębiorców 
oraz jednostek samorządu terytorialnego szansa na 
pozyskanie tańszego fi nansowania swoich projektów 
inwestycyjnych.
Dostęp do aktualnych informacji bieżących i okreso-
wych, publikowanych przez emitentów, zwiększa po-
czucie bezpieczeństwa wśród inwestorów, co pozwala 
na obniżenie wysokości płaconego oprocentowania. 
Podobny wpływ wywiera zwiększenie płynności obli-
gacji wynikające z wprowadzenia ich do obrotu i co-
dziennego kwotowania. 
W porównaniu z kredytem, w przypadku emisji obliga-

cji przedsiębiorca uzyskuje lepszą pozycję negocjacyj-
ną w stosunku do wierzyciela. Dotyczy to nie tylko wy-
sokości oprocentowania, które w przypadku obligacji 
jest częstokroć niższe od oprocentowania kredytu, ale 
także wielkości pozyskanych środków, rodzajów zabez-
pieczenia, harmonogramu wypłat odsetek, itp. 
Poprzez skierowanie obligacji do wielu nabywców 
następuje rozproszenie ryzyka emitenta, co jest ko-
rzystne z punktu widzenia inwestora i zwiększa chłon-
ność rynku. W przypadku kredytu to bank decyduje o 
rodzaju zabezpieczenia oraz jego wysokości, a także 
narzuca sposób ustalania oprocentowania i harmono-
gram spłat odsetek i należności głównej. W przypad-
ku obligacji emitent ma znacznie większy wpływ na 
parametry emisji, a co najważniejsze – w okresie do 
wykupu dysponuje kapitałem potrzebnym dla realiza-
cji swoich przedsięwzięć, spłacając jedynie zadeklaro-
wane kupony.
Dodatkowym, ale także ważnym aspektem obecności 
na Catalyst jest, uzyskany niejako przy okazji, efekt 
marketi ngowy. Publikacja codziennych danych rynko-
wych, raportów bieżących i okresowych czy wypowie-
dzi specjalistów w mediach biznesowych sprawiają, 
że informacje na temat spółki docierają do szerokiego 
kręgu odbiorców. 

oFERTA PRyWATNy CZy PubLICZNA
Podobnie jak w przypadku akcji, oferta sprzedaży obli-
gacji może być przeprowadzona jako oferta prywatna 
lub publiczna. 
W przypadku oferty publicznej spełnione muszą być 
wszystkie warunki  wynikające z przepisów prawa, w 
szczególności z ustawy o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów fi nansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu. Z ofertą publiczną 
mamy do czynienia, gdy propozycja nabycia obligacji 
jest kierowana do minimum 100 inwestorów lub do 
nieoznaczonego adresata. W takim przypadku wyma-
gane jest sporządzenie publicznego dokumentu infor-
macyjnego, prospektu emisyjnego lub memorandum 
informacyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie udostęp-
niony do publicznej wiadomości.
Znacznie ciekawszą alternatywą, szczególnie z punktu 
widzenia przedsiębiorców i jednostek samorządu te-
rytorialnego, jest oferta prywatna, z którą mamy do 
czynienia w przypadku skierowania propozycji naby-
cia obligacji do maksymalnie 99 inwestorów. Ponie-

waż mogą to być zarówno inwestorzy instytucjonalni 
(banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, 
zakłady ubezpieczeń), jak i indywidualni, wielkość 
oraz warunki emisji można dowolnie kształtować. W 
przypadku emisji prywatnej wymogi formalno-prawne 
są znacznie mniej rygorystyczne, a ich uregulowanie 
znajduje się w ustawie o obligacjach. Emitent jest zo-
bowiązany sporządzić Warunki Emisji, które nie muszą 
zostać zatwierdzone przez regulatora, a ich opracowa-
nie jest znacznie szybsze i mniej pracochłonne.

WPRoWADZENIE obLIGACJI NA RyNEK CATALyST
Wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst może być 
przeprowadzone w formie:
1. uzyskania przez emitenta autoryzacji Catalyst dla 
danej emisji instrumentów dłużnych
2. wprowadzenia danej emisji instrumentów do obro-
tu zorganizowanego.
Emitent może uzyskać autoryzację Catalyst dla danej 
emisji obligacji poprzez złożenie wniosku, wraz z wy-
maganymi załącznikami, oraz poddanie się rygorowi 
wypełniania obowiązków informacyjnych określonych 
przepisami regulaminowymi. Autoryzacja emisji obli-
gacji oznacza jej rejestrację w publicznie dostępnym 
systemie informacyjnym Catalyst. Dzięki uzyskaniu 
autoryzacji zwiększa się wiarygodność emitenta, bo-
wiem informacje na jego temat stają się powszechnie 
dostępne.
W przypadku wprowadzenia obligacji do obrotu zorga-
nizowanego należy zdecydować, czy mają one trafi ć na 
rynek regulowany, czy też do alternatywnego systemu 
obrotu, biorąc pod uwagę fakt, że minimalna wartość 
nominalna obligacji wprowadzanych na rynek regu-
lowany nie może być mniejsza niż 4 miliony złotych. 
Niezależnie od wyboru rynku należy też sporządzić, 
odpowiedni dla każdego przypadku, dokument infor-
macyjny. W przypadku rynku podstawowego giełdy 
jest to prospekt emisyjny lub memorandum informa-
cyjne, zaś w alternatywnym systemie obrotu – doku-
ment informacyjny, którego formę oraz zawartość 
określa załącznik do „Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu”.

Grupa Gumułka została założona w 1993 r. i jako pierwsza fi rma w Polsce w branży księgowo-
-podatkowej otrzymała certyfi kat ISo 9001.
Zakres działalności: usługi w zakresie rynku kapitałowego (w tym Giełda, NewConnect, Cata-
lyst), doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, due diligence, doradztwo europejskie, w tym 
analizy z zakresu występowania pomocy publicznej, prowadzenie ksiąg rachunkowych, nadzór 
księgowo-podatkowy, badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań fi nansowych, 
w tym według MSR/MSSF, prowadzenie rachuby wynagrodzeń i ewidencji kadrowej, szacunek 
rezerw na nagrody i odprawy pracownicze, specjalistyczne szkolenia, ewaluacja, badania rynko-
we, audyt wewnętrzny, pozyskiwanie i audyt zewnętrzny funduszy europejskich, wycena przed-
siębiorstw, udziałów i akcji, wycena wartości niematerialnych i prawnych, w tym know how 
i znaku fi rmowego.

Grupa Gumułka to wiodąca fi rma świadcząca profesjonalne usługi outsorcingowe dla biznesu. 
Potwierdzeniem tego faktu są wysokie lokaty w Rankingu Firm Audytorskich oraz w ogólnopol-
skim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej” oraz w Rankingu Firm i Dorad-
ców Podatkowych Dziennik Gazeta Prawna, a także liczne nagrody i wyróżnienia.





GRUPA STALPROFIL SA
STAL WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM

STALPROFIL SA – wiodący dystrybutor stali – www.stalprofil.com.pl
IZOSTAL SA – producent powłok antykorozyjnych na rurach stalowych – www.izostal.com.pl

ZRUG Zabrze Sp. z o.o. – wykonawca robót inwestycyjnych – www.zrugzabrze.pl

KOLB Sp. z o.o. – producent konstrukcji stalowych – www.kolb.pl

ul. Roździeńskiego 11 a
41–308 Dąbrowa Górnicza 

tel. +48 32 261 60 00
fax +48 32 261 60 09











Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „PROINSTAL” 
Sp. z o.o. jest firmą inżynierską, od kilkunastu lat świadczącą 
usługi w przemyśle i budownictwie ogólnym w zakresie kom-
pleksowej realizacji zadań w dziedzinie instalacji począwszy od 
doradztwa technicznego, projektowania, audytów energetycz-
nych, kompletacji dostaw, realizacji robót montażowych oraz 
obsługi serwisowej. Realizujemy inwestycje w pełnym cyklu od 
koncepcji po uruchomienie – kompleksowo „pod klucz”. 

Głównymi obszarami naszej działalności są:
Projektowanie
- Projekty podstawowe, koncepcje
- Projekty budowlane wielobranżowe z uzyskaniem pozwole  
  nia na budowę włącznie
- Projekty wykonawcze (dot. części architektonicznej, budow 
  lano-konstrukcyjnej,
- technologicznej, elektrycznej, AKPiA, instalacyjnej)
- Uzgodnienia p-poż, BHP, Ochrona Środowiska
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcje eksploatacyjne

Energetyka
Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „PROINSTAL” Sp. 
z o.o. wykorzystując swe wieloletnie doświadczenie oraz in-
nowacyjne technologie zagranicznych partnerów wprowadza 
na rynek polski najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie 
energetyki przemysłowej, spalania biomasy i odpadów.

Instalacje przemysłowe
- instalacje technologiczne i procesowe
- instalacje z zakresu spalania biomasy i biogazu
- instalacje grzewcze i energetyczne 
- kotłownie i węzły ciepłownicze 
- instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
- instalacje chłodnicze 
- instalacje odpylania 
- instalacje elektryczne i automatyka 
- sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 
- sieci p.poż.
- sieci gazu
- systemy uzdatniania wody 
- przemysłowe oczyszczalnie ścieków 

Termomodernizacje
Realizowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe „PRO-
INSTAL” Sp. z o.o. modernizacja to poprawienie istniejących cech 
technicznych budynku i instalacji technologicznych, która w efekcie 
końcowym przynosi zmniejszenie ilości zużywanej energii oraz wyso-
kości kosztów związanych z utrzymaniem przedsiębiorstwa:
-  modernizacja systemów ciepłowniczych zakładów przemysłowych,
- modernizacja instalacji do chłodzenia urządzeń w celu wykorzy-
stania odzyskanego ciepła do  ogrzewania wody technologicznej, 
instalacja do odzyskiwania ciepła z gorącego powietrza i pod-
grzewania wody technologicznej, 
- instalacja do odzyskiwania ciepła spalin i podgrzewania wody, 
termomodernizacja instalacji wentylacji, instalacji zasilania 
w ciepło central klimatyzacyjnych, 
- docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, ociepleniu  stropodachów.
Generalne wykonawstwo inwestycji (GRI)
Pełna obsługa budowy przez kadrę inżynierską posiadającą nie-
zbędne uprawnienia i doświadczenie
- Profesjonalna organizacja i koordynacja w zakresie: 
- Planowanie poszczególnych procesów budowy
- Opracowanie harmonogramów, planów BIOZ itp.
- Kompletacja dostaw
- Wielobranżowe wykonawstwo
- Rozliczenie finansowe kontraktów
- Szkolenia pracowników obsługi ze strony inwestora
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Stała kontrola kosztów budowy

Rozumiemy problemy zakładów przemysłowych i od lat służymy 
pomocą w ich rozwiązywaniu. Polegając na naszym wieloletnim 
doświadczeniu gwarantujemy fachowość, solidność, jakość i ter-
minowość wykonania oraz pełną odpowiedzialność za realizowa-
ne zadania. Duża liczba realizacji i zdobyte doświadczenia przy-
czyniły się do permanentnego podnoszenia jakości i wydajności 
układów technologicznych dzięki czemu wdrażamy innowacyjne 
rozwiązania techniczne - przyjazne dla środowiska. Jesteśmy do-
świadczonym wykonawcą a posiadany potencjał pozwala zreali-
zować kompleksową usługę w pełnym cyklu od projektów przez 
realizacje, odbiory i serwis.
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Przez ponad 20-lat firma dynamicznie się rozwija-
ła, jakie momenty były najtrudniejsze?

Grupa Delta Trans powstała w 1989 r. jako firma 
transportowa. W efekcie przyjętej i realizowanej 
strategii rozwoju - rozbudowy infrastruktury 
i podnoszenia jakości usług, na przestrzeni lat fir-
ma zmieniła się w wyspecjalizowanego operatora 
logistycznego. Istotne w budowaniu marki i pozycji 
firmy było skorelowanie realizowanych strategii 
działania z sytuacją panującą na rynku usług. Waż-
ne by bez względu na stan gospodarki dostrzegać 
wynikające z niego wyzwania i nowe możliwości. 
Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym niosą 
za sobą każdorazowo szanse rozwoju, a jeśli posia-
da się umiejętność szybkiej adaptacji do nowych 
wyzwań, to każdą potencjalną trudność można 
zamienić w sukces. 
Jeśli chodzi o trudne dla Delty momenty, to na 
przestrzeni 20 lat działalności było ich kilka -  naj-
częściej niestety związane były ze zmieniającymi 
się regulacjami prawnymi czy tez rosnącymi cena-
mi paliw. Jednym z trudniejszych momentów było 
jednak przystąpienie Polski do gronach państw Unii 
Europejskiej. Z jednej strony otworzyły się przed fir-
mą nowe rynki, nowe możliwości, a z drugiej strony 
praktycznie z dnia na dzień przestał funkcjonowac 
rynek agencji celnych, którego liderem była firma 
Delta Trans.

Co stanowi o Waszej przewadze konkurencyjnej 
na rynku usług logistyczno-transportowych?

Kluczowa z punktu widzenia utrzymania przewagi 
konkurencyjnej jest kompleksowość oferty przy za-
chowaniu najwyższej jakości świadczonych usług. 
Dziś na rynku znaczenie ma przede wszystkim 
wysoka specjalizacja usług i ukierunkowanie na po-
trzeby indywidualnych klientów na każdym etapie 
współpracy, a także innowacyjność rozwiązań. 
Na konkurencyjność wpływają czynniki takie jak: 
takich jak nowoczesny sprzęt, rozwiązania infor-
matyczne optymalizujące procesy biznesowe. Tym 
niemniej jednym z najcenniejszych kapitałów de-
cydującym o sukcesie rynkowym firmy jest kapitał 
ludzki. Na dzień dzisiejszy większość firm logistycz-
nych konkuruje oprócz ceny, jakością serwisu, któ-
rego nie da się osiągnąc  bez właściwych kompe-
tencji pracowników.
Niebagatelne jest także doświadczenie zdobyte 
w ciągu 20 lat działalności firmy. Delta Trans ob-
sługuje bowiem specyficzne branże (przemysł mo-
toryzacyjny, zakłady produkcji szkła) gdzie jakośc 
i organizacja procesów są na pierwszym miejscu. 

To nie tylko proste przewozy z punktu A do B. To 
niejednokrotnie serwis powiązany z usługami pro-
dukcyjnymi, finansowymi, celnymi.

Jak ocenia Pan perspektywy Waszej branży na 
najbliższe lata? 

Ubiegły rok przyniósł poprawę ogólnej sytuacji 
branży i bieżący nie powinien tego znacząco zmie-
nić. Nawet jeśli nastąpi korekta in minus, to ra-
czej nie będzie istotna. Wprawdzie coraz częściej 
pojawiają się prognozy zapowiadające zbliżające 
się tzw. drugie dno kryzysu, jednak nie sądzę, by 
najbliższe miesiące, czy nawet rok mógł przynieść 
załamanie podobne do tego z 2009 roku. Branża 
logistyczna jest swoistym barometrem gospodarki, 
więc każda zmiana gospodarki natychmiast wpły-
nie na wynik na rynku TSL. Na przestrzeni najbliż-
szego czasu raczej trudno spodziewac się spekta-
kularnych wzrostów. Trudne czasy z pewnością 
wymuszą koncentracje, czego efektem będzie spe-
cjalizacja firm oraz się ich wzajemne łączenie. Już 
teraz obserwujemy to zjawisko, które w przyszłości 
będzie się tylko pogłębiało. Delta Trans widząc ten 

trend również duży nacisk kładzie na specjalizacje 
oraz skale działalności zapewniającą optymalizacje 
kosztową. Co do przyszłych lat, to nie sposób two-
rzyć długoterminowej prognozy dla branży w czasie 
gdy gospodarka europejska jest tak niestabilna jak 
obecnie. 

Pan Panie Prezesie jest osobą bardzo aktywą 
w środowisku menedżerskim a firma aktywnie 
działa w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu czy ta działalność daje satysfakcję.

Oczywiście, że daje satysfakcję. Prowadzenie dzia-
łalności od zawsze nieodzownie wiązało się dla 
mnie ze świadomością społeczną i lokalną. Dobro 
regionu, dbałość o środowisko naturalne a także 
inwestycje w relacje międzyludzkie powinny być 
przedmiotem troski i uwagi każdego świadomego  
człowieka bez względu na pełnioną funkcję, czy 
zawód. Jeśli ja z uwagi na swoje doświadczenie, 
czy pozycję społeczną mogę przyczyniać się do 
podnoszenia wagi tych czynników, to jestem z tego 
niezmiernie rad.   

Z Wiceprezesem firmy DELTA TRANS Sp. z o.o. Adamem Ramsem rozmawiał Roman Sadowski

Lider logistyczno-transportowy 
mocnym ogniwem regionalnej 
gospodarki









Członek Honorowy Stowarzyszenia 
Arkadiusz Krężel

Wyróżnieni w roku 2008

Innowacyjna firma roku I3D Sp. z o.o. z Gliwic

Firma roku 2009 General 
Motors Manufacturing 

Członek Honorowy Stowarzyszenia 
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

Menedżer roku 2009
Jan Chojnacki - Prezes
Zakład Górniczy  
Siltech Sp. z o.o. w Zabrzu

SPoTKANIA, KoFERENCJE I GALE SToWARZySZENIA W LATACh ubIEGłyCh



spotkania, fora gospodarcze gale 
śląskiego stowarzyszenia menedżerów

Pierwsi członkowie honorowi Stowarzyszenie 
Adam Graczyński, Jan Klimek, Andrzej Zając

Zarząd Stowarzyszenia

Wyróżnieni w 2004 roku

Regionalne Forum Polityki Gospodarczej 

Laur Kompetencji i Umiejętności od RiG 
Katowice

Obsługa medialna spotkań

Goście uroczystości

Pierwsza Gala Sukces na Śląsku

Uczestnicy spotkania Tadeusz Donocik i Marian 
Jarosz

Wyróżniona  WASKO Sp. z o.o
Prezes Zarządu Wojciech Wajda

Bankiet w klubie „Marchołt”

Gratulacje dla wyróżnionych



UroCzystośĆ gali sUkCesU na śląskU za rok 2010

Krystyna Binek - Angełowa
Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Prezydium  uroczystości Prezes Maciej Błach
Mosty Sp. z o.o. Katowice

Wyróżniony COIG S.A. w Katowicach Goście uroczystości Wystąpienie mec. Krystiana Ślązaka

Wyróżniony dr inż. Jerzy Olek
Prezes Zarządu OBRUM Sp. z o.o. 
w Gliwicach

Wyróżnieni za rok 2010 Wyróżniony Edward Szlęk
Prezes Zarządu Koksownia
„Przyjaźń” 

Bankiet w klubie „Marchołt”

Wyróżniona firma Mineral Water 
Production Sp. z o.o.

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Mieczysław Barański

Wyróżnienie wręcza 
prof. dr hab. Jan Klimek



Panczenista przejeżdża 1 kilometr na lodzie 
w czasie 1:06,42 min. 
Delta Trans jest szybsza.

Dyscyplina to nasza specjalizacja

transport
spedycja
magazynowanie 
logistyka
obsługa celna
outsourcing produkcyjny

www.deltatrans.pl


