


Szanowni Śląscy Menedżerowie
Już niedługo spotkamy się po raz 14-ty by świętować 

wspólnie finał konkursu Galę „Sukces na Śląsku”. Jest 

to okazja do podsumowania roku 2014 przez regio-

nalne środowisko menedżerskie. Polska i regionalna 

gospodarka ciągle się rozwijają (wzrost PKB za IV 

kw.2014 r. wyniósł 4%).

Niestety na skutek różnych czynników, w części nie-

zależnych, jak ceny paliw - tu węgla , rozregulowania 

rozliczeń pracowniczych w transporcie w tym w mię-

dzynarodowym, restrykcji rosyjskich oraz rocznym 

opóźnieniem uruchomienia środków pomocowych 

UE na lata 2014-2020, wielu naszych kolegów prze-

żywało „bóle głowy” by utrzymać firmę na rynku. 

Ponieważ zdolności menedżerskie kadry kierowni-

czej są weryfikowane w tzw. ciężkich czasach –inten-

sywnie pracujemy i wiem że zdecydowana większość 

z nas zdała ten egzamin, weryfikując profil produkcji, 

szukając nowych rynków zbytu itp.

Powstaje „Program dla Śląska” gdzie nasi przedstawi-

ciele będą się aktywnie angażować korzystając z po-

tencjału związanego z naszym środowiskiem Sieci 

GGD Górnośląskiej Grupy Doradczej, która skupia 

potencjał ponad 20 firm doradczo-konsultingowych 

wywodzących się z doświadczonej kadry eksperckiej 

pracującej uprzednio w przemyśle.

W imieniu zarządu stowarzyszenia serdecznie gratu-

luje wszystkim wyróżnionym menedżerom, pracow-

nikom firm oraz doradcom gospodarczym.

Tomasz Jachimowicz
Prezes Zarządu

VII Śląski Piknik Rodzinny z okazji Święta Niepod-
ległości Stanów Zjednoczonych, coroczne wydarze-
nie KNST Marchołt, odbył się  6. lipca w Katowicach 
w siedzibie TVS. Jak zwykle atrakcje dla dzieci i do-
rosłych, jak zawsze świetna muzyka i smaczne jedze-
nie zgromadziły liczne grono mieszkańców stolicy 
województwa i okolicznych miejscowości. Konsulat 
Generalny USA reprezentował konsul Donny Eme-
rick, który właśnie od naszego pikniku rozpoczął swą 
dyplomatyczną misję w Polsce. 
Jednym z najbardziej doniosłych punktów spotka-

nia było wręczanie nagród Polsko-Amerykańskiej 
Rady Współpracy „Wielkie Inspiracje – Promotor 
Współpracy Polsko-Amerykańskiej”. Była to pierwsza 
edycja tych nagród i pierwszymi laureatami zostali:

  polityka: Allen Greenberg – Konsul Generalny 
USA 
w Polsce w latach 2009 -2011
  gospodarka: Joseph Wancer – Prezes Amerykań-

skiej Izby Handlowej w Polsce 
  nauka: Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska OBIŃ-

SKA – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  kultura: American Corner w Katowicach.

Henryk Sławik – Bohater Trzech Narodów. Jak 
Państwu wiadomo, Sejmik Województwa Ślą-
skiego ustanowił ubiegły rok „Rokiem Hen-
ryka Sławika”. W związku z tym, odbyło się  
w naszym regionie i poza nim szereg interesujących 
wydarzeń – wystaw, projekcji filmowych, spotkań 
i koncertów – które okazały się kolejnymi krokami 
w przywracaniu Henrykowi Sławikowi należnego 
miejsce wśród największych bohaterów XX wieku. 
25. września odbyły się  obrady 61. posiedzenia 

Senatu, na którym senatorowie jednogłośnie pod-
jęli uchwałę poświęconą pamięci Henryka Sławika 
oraz Józsefa Antalla.  Senat oddał im hołd z okazji 
obchodzonych w tym roku rocznic ich śmierci, a tak-
że w związku z 75-leciem otwarcia, po 17 września 
1939 r., węgierskiej granicy przed ponad 120 tysią-
cami polskich uchodźców wojennych. W uchwale 

Aleksander Fiszer 
Prezes KNST Marchołt

Ambasador Kultury Polsko-Amerykańskiej Rady 
Współpracy (USPTC)

Prezes Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło

Korzystając z gościnności Prezesa Jachimowicza, po raz kolejny mogę się podzielić z Państwem 
informacjami w sprawach, o których pisałem w poprzednich wydaniach „Sukcesu”.

m.in. czytamy: „Oddajemy cześć wybitnym przedsta-
wicielom narodów polskiego i węgierskiego, którzy 
w latach 1939–1944 wspólnie zabiegali o pomoc dla 
polskich obywateli, chroniących się na Węgrzech 
przed podwójną agresją na ich kraj… Henryk Sławik 
oraz József Antall ocalili życie ponad pięciu tysiącom 
Żydów, a dzięki ich współpracy z polskimi struk-
turami wojskowymi kilkadziesiąt tysięcy oficerów 
i żołnierzy przedostało się do Aliantów”. „W zgodnej 
treści i w tym samym dniu co Senat uchwałę podjęło 
Zgromadzenie Narodowe Węgier.

Urodzony w 1947 r. w Cieszynie. Absolwent 
Wydziału Automatyki i Informatyki Politechni-
ki Śląskiej w Gliwicach oraz uczestnik studiów 
doktoranckich w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Pradze. W latach 1971-1972 – Instruktor w Od-
dziale Rejonowym Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej w Gliwicach. W latach 1966-1987 działał 
i pracował w Zrzeszeniu Studentów Polskich 
i Socjalistycznym Związku Studentów Polskich. 
Był m.in. Sekretarzem Rady Uczelnianej i Okręgo-
wej ZSP, Przewodniczącym Zarządu Wojewódz-
kiego SZSP w Katowicach oraz członkiem Rady 
Naczelnej SZSP. W latach 1974-1976 nauczyciel 
w Technikum Górniczym w Chorzowie, a w latach 
1982-1985 nauczyciel w Szkole Polskiej przy Am-
basadzie w Pradze. Dyrektor VII Festiwalu Kultury 
Studentów (1986-1987) z Finałem w Katowicach. 
W latach 1988-1989 pracował na stanowisku in-
spektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach, a w latach 1989-

1993 był zastępcą Dyrektora Wydziału. W kwiet-
niu 1993 r. został pełnomocnikiem Wojewody 
Katowickiego ds. zorganizowania WFOŚiGW.  
W latach 1993-2000, 2001-2002 zajmował stano-
wisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, a w latach  2001-2003 był Z-cą Preze-
sa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a w latach 
2003-2004 Prezesem. Uczestniczył w pracach Rzą-
du Polskiego po wejściu do Unii Europejskiej jako 
Minister Środowiska (2004-2005). Koncentrował 
się nad wdrażaniem uregulowań prawnych spój-
nych z UE oraz nad tworzeniem warunków do 
zagospodarowania i wykorzystania środków unij-
nych. Aktualnie Dyrektor Departamentu Ochrony 
Ziemi NFOŚiGW w Warszawie. Przewodniczący 
Komitetu Gospodarki Wodnej przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej oraz V-ce Przewodniczący Polskiej 
Izby Ekologii.

Jerzy Swatoń  

Rektor Politechniki Śląskiej

Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 

w Gliwicach

Studia na Wydziale Górniczym ukończył  
w 1970 r. Stopień naukowy doktora uzyskał 
w roku 1978 a doktora habilitowanego w 1987. 
Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1999. 
Od początku swojej kariery naukowej nieprze-
rwanie związany z Politechniką Śląską, na której 
jest zatrudniony od 1970 r. 

Początkowo związany był z Wydziałem Górni-
czym, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
Instytutu Projektowania Budowy Kopalń i Ochro-
ny Powierzchni a następnie kierownika Zakła-
du Projektowania i Restrukturyzacji Kopalń. Od 
roku 1997 związany jest z Wydziałem Organizacji 
i Zarządzania w Zabrzu, gdzie pełnił funkcję kie-
rownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem 
i Organizacji Produkcji. Obecnie jest dyrektorem 
Instytutu Zarządzania i Administracji. W latach 
2002-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Or-
ganizacji i Zarządzania. Od roku 2008 sprawuje 
funkcję Rektora Politechniki Śląskiej.

Był wiceprezesem, a następnie w latach 1993-
1996 i 1997-2000 prezesem zarządu Państwo-
wej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla 
Kamiennego w Katowicach. W latach 2000-2001 
był także wiceministrem gospodarki w rządzie 

prof. Jerzego Buzka, jednym z autorów programu 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce. Pełni funkcję prezesa Rady Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Jest wice-
przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Regio-
nalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także 
wiceprzewodniczącym Komitetu Górnictwa PAN. 
W maju 2010 roku otrzymał tytuł Doktora Hono-
ris Causa Uniwersytetu w Oviedo.

Jest autorem 368 publikacji naukowych, 87 
opracowań naukowo-badawczych oraz 95 eks-
pertyz dla przemysłu. Kierował 6 projektami ba-
dawczymi finansowanymi przez MNiSzW (KBN). 
Wykładał m.in. na Politechnice w Madrycie oraz 
w Wyższej Szkole Górniczej w Madrycie. Był sty-
pendystą Fundacji Humboldta w Wyższej Szkole 
Górniczej w Bochum. Wypromował 8 prac dok-
torskich. Opracował i prowadzi wykłady z zakresu 
projektowania inżynierskiego, restrukturyzacji 
przemysłu i przedsiębiorstw oraz zarządzania 
projektami.

Jest redaktorem naczelnym branżowych cza-
sopism: „Wiadomości Górnicze”, „Karbo”, „Budow-
nictwo Górnicze i Tunelowe” oraz kwartalnika 
naukowego „Organizacja i Zarządzanie”.

CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW
NOTKI BIOGRAFICZNE

prof. dr hab. inż
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Beata Drzazga 
Prezes Zarządu Betamed S.A.
w Katowicach

Od 1979 roku związany z przemysłem metali nieże-
laznych (cynk i ołów). 

Inicjator nowatorskich rozwiązań technologicz-
nych, dzięki którym osiągnięto  wzrost efektywności 
procesów technologicznych,  między innymi poprzez 
odzysk ołowiu oraz innych metali (srebro, antymon) 
z nieużytecznych uprzednio materiałów oraz produk-
cję nowych wyrobów. Uzyskano także  zmniejszenie 
ilości i szkodliwości wytwarzanych odpadów, popra-
wę warunków środowiska pracy, zmniejszenie emisji 
niezorganizowanej na stanowiskach pracy oraz  emisji 
wtórnej. Jest otwarty na inicjatywy pracowników, do-
cenia ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie. 

Zarządzając w BATERPOL S.A. rozwijał i doskonalił 
procesy technologiczne, dzięki czemu osiągnięty zo-
stał 95% odzysk składników zużytego akumulatora. 
Obecnie prowadzone są próby nad podwyższeniem 
tego wskaźnika do 100%.

Właściwe zarządzanie, stały rozwój technologii 
i produktów,  spełnianie wymagań i oczekiwań rynku, 
dotrzymywanie krajowych i unijnych wymagań praw-
nych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy stanowią gwarancję utrzymywa-
nia znaczącej pozycji rynkowej spółek zarządzanych 
przez Andrzeja Łatkę.

Nakłady na nowe inwestycje, na modernizację pro-
cesów, urządzeń  i technologii ponoszone w głównej 
mierze ze środków własnych są możliwe do realizacji 
dzięki dobremu zarządzaniu firmą i umiejętnemu wy-
korzystywaniu doświadczeń załogi. W okresie sprawo-
wania funkcji Prezesa Zarządu na stanowisku Dyrek-
tora Generalnego spółki wykazywały wzrost zysków 

osiąganych w kolejnych latach.  Założenia budżetowe 
osiągane były nawet w okresie głębokiego kryzysu 
gospodarczego.

Za efekty działalności biznesowej oraz na rzecz 
ochrony środowiska otrzymał szereg nagród i wyróż-
nień. Zarządzany przez Andrzeja Łatkę BATERPOL S.A. 
w latach 2007 – 2014 uzyskał 17 nagród i wyróżnień 
środowiskowych. Najważniejsze z nich to:

6 nagród i wyróżnień Polskiej Izby Ekologii EKOLAURY 
wyróżnienie  w Konkursie Ministra Środowiska 
„Lider Polskiej Ekologii” oraz  tytuł  LIDERA
dyplom za udział w Konkursie Modernizacja Roku 
2010 - linia do utylizacji szkła kineskopowego jako 
najciekawsza modernizacja ukończona w 2010 r.
2011r. – Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla wo-
jewództwa śląskiego przyznana przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego.
Nagrody indywidualne dla Andrzeja Łatki: 
w 2004r. nominacja do Złotej Statuetki Lidera Pol-
skiego Biznesu
w latach 2000 - 2004 – 4 Medale Europejskie za: biel 
cynkową RQ (do produkcji opon samochodowych), 
minię niepylącą, biel cynkową o wymaganiach firmy 
GoodYear oraz za cynk paszowy.
w 2013 r Złota Honorowa Statuetka Hutnika SITMN 
„Sztuka menadżerska”.
w 2014r.:
Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
Odznaka Honorowa Ministra Środowiska za zasługi 
dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nominacja do tytułu Złotego Inżyniera (marzec 
2015).

„Szczęśliwy kto pomaga” – to dewiza, którą kierowała 

się na drodze tworzenia opieki medycznej nad pacjen-

tami Beata Drzazga. Po latach pracy w państwowej 

służbie zdrowia w 2001 roku zdecydowała się stworzyć 

własną firmę. Dziś zarządza dużą firmą BetaMed S.A. 

z siedzibą główną w Katowicach, obejmującą swym za-

sięgiem kilkanaście województw, zatrudniającą lekarzy, 

pielęgniarki i personel pomocniczy, który opiekuje się 

tysiącami osób, cierpiącymi, chorymi i wymagającymi 

ustawicznego wsparcia.

Misją BetaMed SA jest troska o zdrowie pacjenta, 

zapewnienie kompleksowej opieki medycznej i ciągły 

rozwój zakresu usług firmy, poprawa jakości życia osób 

wymagających wieloaspektowego leczenia, świadcze-

nie usług na najwyższym poziomie. W odpowiedzi na 

potrzeby pacjentów i ich rodzin, w lipcu 2014 roku firma 

otworzyła nową Clinikę „Centrum Medyczne BetaMed” 

Medical Active Care w Chorzowie.

Z inicjatywy Prezes Beaty Drzazgi we współpracy 

z miastem Chorzów oraz Chorzowską Strefą Wolonta-

riatu w ramach Programu 60+ w BetaMed MAC powsta-

je Centrum aktywności seniorów, gdzie prowadzone są 

zajęcia aktywizujące: fitness, gimnastyka, zajęcia ta-

neczne, konsultacje dietetyczne, porady kosmetyczne 

i dotyczące mody.

Wśród nagród przyznanych dla Prezes Beaty Drzazgi 

za działalność BetaMed S.A. znajduje się m.in. Certyfikat 

Eurorenoma i nominacja do Godła Liderów Jakości Cen-

trów Medycznych w Polsce oraz Złoty Laur Umiejętno-

ści i Kompetencji w kategorii „Przedsiębiorcza Kobieta”.

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2005 roku pracuje 
w firmie SOR-DREW, do której trafił wraz z grupą inży-
nierów, absolwentów Politechniki Śląskiej. Prywatnie 
gliwiczanin, a zawodowo związany ze Świętochłowi-
cami i Zabrzem, gdzie znajduje się oddział, a w przy-
szłości główna siedziba spółki SOR-DREW S.A. Od 
samego początku swojej zawodowej kariery zainte-
resowany tematami zarządzania produkcją i optyma-
lizacją procesów produkcyjnych. Uczestnik wielu pro-
gramów realizowanych przez Lean Enterprise Institute 
Polska. Wewnątrz organizacji stara się propagować 
ideę i metody lean manufactoring. W roku 2013 wraz 
z całym zespołem zrealizował projekt przekształcenia 
jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę 
akcyjną. Był to jeden z niewielu tego typu projektów 
w skali całego kraju. Wyznawca zasady, że sukces 
menadżera to suma sukcesów całego zespołu. Firma, 
którą zarządza, to jak sam twierdzi: grupa wspaniałych 
i wszechstronnych ludzi, którzy pracują na sukces całe-
go przedsiębiorstwa. 

SOR-DREW S.A. działa od 1992. Firma pierwotnie 
funkcjonowała jako działalność gospodarcza. W 2013 
roku podjęta została decyzja o przekształceniu fir-
my w spółkę akcyjną. Proces przekształcenia trwał 
niespełna rok i zakończył się w grudniu 2013. Firma 
zajmuje się produkcją opakowań i elementów zabez-

pieczających wyroby przemysłowe na czas transpor-
tu. Wykonuje osprzęt logistyczny i oprzyrządowanie 
dla linii produkcyjnych. Jest również dostawcą usług 
specjalistycznej obróbki skrawaniem metali na ma-
szynach CNC i producentem precyzyjnych konstrukcji 
spawanych. Elementy produkowane przez firmę to 
opakowania z drewna i materiałów drewnopochod-
nych, opakowania z tworzyw sztucznych i elementy 
z metali, zgodnie ze specyfikacją klienta. SOR-DREW 
S.A. specjalizuje się w dostawach produktów dla 
przedsiębiorstw z branży energetycznej, maszyno-
wej, a także motoryzacyjnej. Główni klienci przedsię-
biorstwa to firmy, których marki rozpoznawane są na 
całym świecie. SOR-DREW realizuje dostawy głównie 
do krajów europejskich takich jak: Niemcy, Francja, 
Szwajcaria. Produkty wysyłane są również do Chin, 
Indii, Meksyku i Kanady. 

Przedsiębiorstwo aktywnie wykorzystuje fundu-
sze unijne. W minionych latach zrealizowano siedem 
projektów dofinansowywanych ze środków UE. Sta-
nowiły one kluczowe inwestycje przedsiębiorstwa. 
W obecnym roku spółka przygotowuje się do prze-
prowadzenia kluczowego projektu budowy i urucho-
mienia nowej hali produkcyjnej. Równocześnie oferta 
przedsiębiorstwa poszerzy się o kompleksowe usługi 
pakowania produktów wraz z usługami magazynowa-
nia i wysyłki. 

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2014 roku
    Działalność społeczną w środowisku   
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Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Andrzej Łatka
Kategoria: Kierujący dużymi przedsiębiorstwami
                        (rekomendacja Polskiej Izby Ekologii w Katowicach) 
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Kazimierz Karolczak 
Członek Zarządu 
Województwa Śląskiego

Menedżer Roku 2014 na Śląsku Menedżer Roku 2014 na Śląsku

Andrzej Łatka 
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny:
spółki BATERPOL S.A. w Katowicach, 
spółki ZM Silesia S.A. w Katowicach 
z Oddziałem w Oławie

Kazimierz Karolczak ma 41 lat i posiada wy-
kształcenie wyższe. Ukończył Wydział Techniki 
Uniwersytetu Śląskiego i Menedżerskie Studia 
Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1999 – 2003 prowadził własną działal-
ność gospodarczą, następnie w 2003 założył jed-
ną z pierwszych polskich agencji - zatrudnienia 
firmę WORKER Sp. z o.o. która stała się wkrótce 
jedną z największych polskich firm działających 
w swojej branży na terenie całego kraju.

W 2005 został członkiem założycielem oraz Wi-
ceprezesem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia 
(SAZ) w tej chwili największej w Polsce branżowej 
organizacji pracodawców zrzeszającej agencje 
zatrudnienia specjalizujące się w dostarczaniu 
wybranych usług HR.

W 2007 firma WORKER Sp. z o.o. została sprze-
dana międzynarodowemu inwestorowi z kapita-
łem włoskim, firmie GI Group Sp. A. W momencie 
sprzedaży spółka miała przychody ponad 50 mln 
zł, zatrudniała i delegowała blisko 3 tys. pracowni-
ków. Do 2010 roku pełnił funkcję członka zarządu, 
dyrektora generalnego wprowadzając inwestora 
na polski rynek.

W 2013 roku zostałem powołany na funkcje 
wicemarszałka województwa śląskiego odpo-
wiedzialnego za sprawy Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Ochrony Środowiska i Kultury. 
W obecnej kadencji samorządu województwa 
został wybrany radnym oraz członkiem zarzą-
du województwa. Zgodnie z nowym podziałem 
obowiązków będzie odpowiadał od dnia 1 marca 
2015 roku za nadzór merytoryczny nad wydziała-
mi: Europejskiego Funduszu Społecznego, Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki.

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Marcin Jadczyk
Kategoria: Kierujący średnim przedsiębiorstwem produkcyjnym
                       (rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Oddział w Zabrzu) 

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniona została Beata Drzazga
Kategoria: Kierująca przedsiębiorstwem usług medycznych
                   (rekomendacja Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach) 

Menedżer Roku 2014 na Śląsku

Marcin Jadczyk 
Prezes Zarządu Sor-Drew S.A.
w Świętochłowicach

zdjęcie © Profokus Robert Pilszak

Członek Honorowy Stowarzyszenia

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody Województwa Śląskiego
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Haldex S.A. w Katowicach    

za:

  profesjonalne wykonywanie usług dobrze wpisujących się w rozwój regionu 
  stałe inwestowanie w innowacyjne technologie produkcji nakierowane na ekologię 

i ochronę środowiska
  dobre wyniki techniczno-ekonomiczne w 2014 r.

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu –  Tadeusz Koperski

Firma Roku 2014 na Śląsku

Firma Roku 2014 na Śląsku

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody Województwa Śląskiego

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody Województwa Śląskiego

Tadeusz Koperski urodził się w 1954 roku. Jest 
absolwentem Akademii Ekonomicznej im Oskara 
Langego we Wrocławiu , którą to uczelnię ukończył 
w 1978 roku. Ukończył również Podyplomowe 
Studia Menadżerskie oparte o strukturę MBA Szkoły 
Głównej Handlowej , oraz uzyskał dyplom uprawnia-
jący do uczestnictwa w Radach Nadzorczych Spółek 
Skarbu Państwa.
W Spółce Haldex S.A. podjął pracę w 1978 r. po 
ukończeniu studiów , gdzie pracuje do nadal.
W tym czasie piastował różne stanowiska w Spółce 
obejmując w 2000 r. stanowisko Dyrektora Naczel-
nego oraz Prezesa Zarządu i jest na tym stanowisku 
zatrudniony obecnie. W okresie pracy w Haldex 
S.A., czynnie uczestniczył we wdrażaniu nowych 
technologii jak np. granulacja odpadów mułowych, 
budowa nowych płuczek w technologii kontenero-
wej , aprobat technicznych kruszyw z recyklingu. Jest 

autorem Patentu „Sposób pozyskiwania kruszywa 
budowlanego z odpadów wydobywczych”. Aktywnie 
uczestniczy współpracując z instytucjami nauko-
wymi /np. GIG, IMBiGS/ w opracowywaniu nowych 
technologii w zakresie przerobu odpadów wydo-
bywczych, oraz samorządami gospodarczymi jak 
Polska Izba Ekologii, Stowarzyszenie Producentów 
Kruszyw w zakresie recyclingu odpadów oraz rekul-
tywacji i przywracania terenów zdegradowanych do 
użytku społeczno – gospodarczego popularyzując 
ideę  „Operatora Regionalnego ds. gospodarki 
odpadowej i przywracania funkcji gospodarczych 
zdegradowanym terenom”. Pełnił funkcję eksperta 
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w zakresie 
odpadów z rekomendacji Stowarzyszenia producen-
tów Kruszyw. Uczestniczył w życiu gospodarczym 
poprzez udział i pracę w wielu Radach Nadzorczych 
spółek, w tym giełdowych.

Tadeusz Koperski
Prezes Zarządu Haldex S.A.
w Katowicach

Wodpol Sp. z o.o. w Żywcu 
Kategoria: Firma usługowo-budowlana          
(z rekomendacji Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach)

za:

   profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług 

  wysoką jakość oraz terminowość wykonywanych inwestycji

  dobre wyniki działalności w 2014 roku

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu – Adam Marszałek

Przedmiot działalności Wodpol Sp. z o.o. obejmuje 
kompleksowe wykonawstwo szerokiej gamy usług, 
zarówno budownictwa ogólnego, jak i inżynieryjne-
go. W zakres budownictwa ogólnego wchodzi bu-
dowa obiektów użyteczności publicznej (są to m.in. 
obiekty widowiskowo – sportowe, obiekty związane 
z branżą medyczną oraz te, które zostały objęte ochro-
ną lub nadzorem konserwatorskim), mieszkaniowej 
i przemysłowej. Z kolei w zakres budownictwa in-
żynieryjnego wchodzi budowa sieci kanalizacyjno 

– wodociągowej oraz budowa obiektów związanych 
z ochroną środowiska, jak również hydrotechnika. 

Zapewniamy wysokiej jakości materiały budowlane, 
odpowiedni sprzęt i narzędzia, fachowy nadzór nad 
robotami, a w swojej działalności stawiamy przede 
wszystkim na sprawdzonych i doświadczonych pra-
cowników, którzy zrealizują nawet najbardziej wy-
szukane pomysły. Do każdej realizowanej inwestycji 
podchodzimy indywidualnie.  Współpracę z naszymi 
kontrahentami opieramy na trzech fundamental-

nych zasadach działania: rzetelności w wykonywaniu 
zadań, uczciwości  w stosowaniu prawa, partnerstwa 
w budowaniu wzajemnych relacji. W swojej pracy 
dużą uwagę przywiązujemy do szczegółów, bo tylko 
takie podejście gwarantuje perfekcjonizm i wysoką 
jakość usług. Bazujemy na zdobytym przez nas do-
świadczeniu, jednocześnie starając się konsekwentnie 
wdrażać nowe technologie i rozwiązania, w efekcie 
czego nasi klienci zyskują w pełni profesjonalną ob-
sługę i najwyższy poziom świadczonych usług.  

Adam Marszałek
Prezes Zarządu Wodpol Sp. z o.o.
w Żywcu

Firma Roku 2014 na Śląsku

Innowacyjna Firma Roku 2014 na Śląsku

Kategoria: Firma usług proekologicznych
(z rekomendacji Polskiej Izby Ekologii w Katowicach) 

za:
  uruchomienie nowoczesnego ciągu technologicznego do konfekcjonowania wyrobów
  ugruntowaną pozycję wśród liderów w branży
  stałe wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

VOIGT Sp. z o.o. w Zabrzu
Kategoria: Producent materiałów chemicznych
(z rekomendacji Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach/Oddz. w Zabrzu) 

Ludmiła Jama – Voigt i Klaus Voigt – właściciele  
PPUH VOIGT sp. z o.o. działają na rynku czystościowym 
w Polsce już od 23 lat. Rok 2014 to okres inwestycji 
w najnowocześniejszy w Europie ciąg technologiczny 
do konfekcjonowania środków chemicznych oraz in-
nowacje w portfolio produktowym. 

Firma VOIGT zaliczana jest do wąskiego grona pio-
nierów i kreatorów rynku czystościowego, będąc 
jednocześnie jednym z pierwszych polskich produ-
centów profesjonalnych środków czystości. Produkty 
sygnowane marką VOIGT są doceniane i stosowane nie 
tylko na terenie Polski, ale również wielu krajach Euro-
py. Takie wartości jak orientacja na klienta, dbałość o 
szczegół czy innowacyjność leżą u podstaw systema-
tycznego rozwoju firmy. Każdy etap działalności, każdy 
proces, zaprojektowane są w taki sposób, aby sprostać 
wymaganiom klientów, a nawet wyprzedzać ich ocze-
kiwania. Jedna z zasad przestrzegana przez Zarząd 
i współpracowników brzmi: najlepszym sposobem na 
przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. Takie po-
dejście skutkuje różnorodnością obsługiwanych ryn-
ków sprzedażowych jak i dywersyfikacją portfolia pro-
duktów. Uwaga firmy VOIGT skoncentrowana jest nie 
tylko na rynku branżowym I&I, czy firm sprzątających. 
Od kilku lat zintensyfikowane są działania produktowo-

-rynkowe w segmencie hotelarsko-gastronomicznym, 
za pomocą wydzielonej ze struktury organizacyjnej, 
osobnej dywizji sprzedażowej HoReCa. Prestiżu doda-
ją uprawnienia trenerskie Polskiej Izby Gospodarczej 
Czystości do prowadzenia certyfikowanych szkoleń 
zawodowych. W celu usprawnienia działań około pro-
duktowych, stworzony jest w strukturach firmy zespół 
Specjalistów zajmujący się  Szkoleniami, Audytami 
i Serwisami  -  SAS. Polityka biznesowa w rozumieniu 
firmy VOIGT, prowadzona jest w sposób odpowie-
dzialny i odnosi się do wyraźnie wyartykułowanych 
celów i wartości, pomocnych w budowaniu potencjału 
przedsiębiorstwa w jego otoczeniu rynkowym. Waż-
nym aspektem działalności Zarządu, jest wzmocnie-
nie marki VOIGT w taki sposób, aby było równoważne 
z rozwojem partnerów biznesowych jak i pracowników 
firmy. Oprócz działań stricte biznesowych od wielu lat 
VOIGT jest zaangażowany w szeroko rozumiane „życie 
społeczne”, w myśl CSR będącej istotną częścią strategii 
firmy. Chodzi tu przede wszystkim o dbałość o rozwój 
kultury, pomoc w akcjach społecznych i działaniach 
charytatywnych. W natłoku  pracy właściciele firmy VO-
IGT prowadzą również działania na rzecz dzieci i ludzi 
starszych, pozostających w trudnej sytuacji materialnej 
i zdrowotnej.

Ludmiła Jama – Voigt 
Właściciel  PPHU VOIGT Sp. z o.o.

Klaus Voigt
Właściciel  PPHU VOIGT Sp. z o.o.

Long March-4B. Firma kładzie duży nacisk na utrzy-
manie wysokiej jakości swoich produktów i usług 
oraz na innowacyjność działań co znajduje swoje 
odbicie w licznych nagrodach i wyróżnieniach m.in.:

kilkanaście nagród Quality International wraz z Per-
łą QI, które potwierdzają perfekcję firmy w katego-
riach „order” (system zarządzania), „product” (pro-
dukt) oraz „service” (usługi),
„IT Leader 2012” pod patronatem Ministerstwa Go-
spodarki za samodzielne wdrożenie systemu ERP, 
corocznie przyznawane Gazele Biznesu dla dyna-
micznie rozwijającej się firmy,  
W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy wyróżniła 
firmę PREVAC tytułem „Pracodawca - organizator 
pracy bezpiecznej”
tytuł „Innowatora Śląska”, nagrodę specjalną mar-
szałka województwa śląskiego oraz dwie pierwsze 
nagrody w kategorii „Innowator” oraz „Współpraca 
przedsiębiorstw ze sferą nauki” w konkursie Inno-
Silesia
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii 
„Nauka i Innowacyjność” 
Pierwsze miejsce w konkursie „Polski Produkt Przy-
szłości“ oraz brązowy medal „BRUSSELS EUREKA“ 
za „Zestaw aparaturowy do badań właściwości cie-
kłych metali i stopów w wysokiej temperaturze”

PREVAC sp. z o.o w Rogowie    

za:

  bycie wizytówką Polski w Świecie w dziedzinie wysoce zaawansowanych technologii
  kreowanie postępu technologicznego w wielu dziedzinach nauki i przemysłu
  stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i dbanie o ciągły rozwoj
 podnoszenie poziomu innowacyjności województwa śląskiego, zapewnienie zatrudnienia 

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu –  dr Andreas Glenz

(z rekomendacji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) 

dr Andreas Glenz
Prezes Zarządu Prevac sp. z o. o.

Dr Andreas Glenz – prezes zarządu PREVAC sp. z 
o.o., honorowy ambasador marki AGH, nagrodzo-
ny przez Sejmik Województwa Śląskiego „Srebrną 
Odznaką Honorową” za zasługi dla województwa 
śląskiego, w plebiscycie tuwodzislaw.pl wybrany na 
„Człowieka Roku 2014”.

PREVAC sp. z o.o. to założona w 1996 roku w Rogo-
wie firma zatrudniająca prawie 200 osób, której profil 
działalności zadziwia każdego kto miał okazję się 
z nim choć w części zaznajomić. PREVAC specjalizuje 
się bowiem w produkcji aparatur naukowo-badaw-
czych służących głównie do tworzenia nowych ma-
teriałów a tym samym nowych technologii poprzez 
różne techniki komponowania materiałów jak i ana-
liz właściwości fizyko-chemicznych tych czy innych 
materiałów w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej 
próżni. Firma koncypuje, projektuje, produkuje i do-
starcza kompletne aparatury naukowo-badawcze 
jak i komponenty, urządzenia elektroniczne i opro-

gramowanie dedykowane do obsługi produktów fir-
my jak i innych producentów. Przykładem zastosowań 
aparatur firmy jest m. in. produkcja mikro i nanoelek-
troniki, stali, stopów lekkich, katalizatorów, polimerów 
i szeroko pojętych tworzyw sztucznych, warstw reflek-
syjnych na szkle architektonicznym czy optycznym, 
powłok anty ścieralnych na narzędziach, zegarkach, 
poliwęglanach i innych rzeczach, lakierów na bazie 
nanorurek, ubrań membranowych, specjalnych kle-
jów umożliwiających klejenie aluminium ze stalą – co 
m.in. zrewolucjonizowało procesy produkcyjne karo-
serii koncernu BMW, a w późniejszym czasie również 
i innych producentów. Aparatura ma również szerokie 
zastosowanie w medycynie poprzez opracowania no-
woczesnych materiałów do produkcji m. in. zastawek 
serca, stentów, implantów, które są biozgodne, elimi-
nują reakcje uczuleniowe i odrzuty wszczepów. 

Działalność firmy często określana jest mianem 
„kosmicznej” - spektrometry testowane w aparaturze 
PREVAC umieszczane są w rakietach kosmicznych 
i analizują skład atmosfer nowo badanych planet. 
Przykładem są chociażby satelity naukowe „LEM” oraz 
projektu BRITE-PL „HEWELIUSZ” testowany przy udzia-
le aparatury PREVAC, wystrzelony w dniu 19 sierpnia 
2014 r. na orbitę okołoziemską z chińskiego kosmo-
dromu Taiyuan Satellite Launch Center na rakiecie 
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Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Wiesław Pochopień
Kategoria: Usługi dla przemysłu
                        (rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) 

Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy w Katowicach

 za:
  
  dużą sprawność wykonywanych usług

  wysoką pozycję w rankingach kancelarii prawnych

  bardzo dobre kontakty ze środowiskiem menedżerskim

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu – Wojciech Dec
    Prezes Zarządu – Grzegorz Danecki

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Bank Spółdzielczy w Będzinie                   
(rekomendacja Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

za:

    wysoka jakość wykonywanych usług bankowych
    profesjonalizm kadry pracowniczej
    dobre wyniki za rok 2014

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu – Ryszard Olszewski
    Zastępca Prezesa – Renata Nowak 
    Członek Zarządu– Bożena Krzemińska

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody i Marszałka Województwa Śląskiego

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody Województwa Śląskiego

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody Województwa Śląskiego

Bank Spółdzielczy w Będzinie rozpoczął swoją dzia-
łalność ponad 85 lat temu jako Spółdzielnia Kredyto-
wa „Jedność” z nieograniczoną odpowiedzialnością . 

Od założenia do chwili obecnej misją Banku było 
i jest służenie swoim członkom i lokalnemu środo-
wisku poprzez zapewnienie taniego kredytu i poży-
czek, gromadzenie lokalnego kapitału, świadczenie 
usług finansowych i wspieranie lokalnych incjatyw 
w zakresie kultury,  zdrowia, sportu, krzewienie pa-
triotyzmu i polskości.

Tradycja, doświadczenie i wyłącznie polski kapitał 
Banku sprawiają, że mimo  różnych trudności, dużej 
konkurencji na rynku usług finansowych i występu-
jących kryzysów gospodarczych Bank rozwija się 
dynamicznie.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Będzinie jest nowo-
czesnym, uniwersalnym Bankiem, ze 100% polskim 
kapitałem, świadczącym bardzo szeroką i nowocze-
sną gamę usług finansowych dla osób fizycznych, 
podmiotów gospodarczych, samorządów lokalnych, 
spółdzielń, wspólnot mieszkaniowych oraz stowa-

rzyszeń i fundacji . Bank oferuje nowoczesne rozwią-
zania w zakresie bankowości internetowej, fachowe 
doradztwo, sprawuje szybką i profesjonalną obsługę 
klienta indywidualnego i korporacyjnego w 16 pla-
cówkach, położonych głównie na terenie Zagłębia 
Dąbrowskiego.

Bank poprzez zawarte umowy z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego,  Agencją Rozwoju Lokalnego, 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska udzie-
la poręczeń, gwarancji, tzw. kredytów pomostowych, 
wykorzystuje środki i dotacje krajowe oraz unijne 
w postacji dopłat i niskooprocentowanych kredytów.

Przy wsparciu finansowym banku wiele podmio-
tów gospodarczych  z małych zakładów rozrosło się 
do dużych przedsiębiorstw działających nie tylko na 
rynku krajowym ale i międzynarodowym.

W swej działalności Bank  kieruje się nie tylko zy-
skiem lecz wspiera finansowo wiele inicjatyw środo-
wisk i społeczności lokalnych wydatkując na ten cel 
corocznie  ok. 10% zysku. Działalność ta jest bardzo 

doceniana przez władze lokalne, organizacje gospo-
darcze, kulturalne, sportowe, służbę zdrowia.

Za działalność na polu gospodarczym i społecz-
no-kulturalnym Bank otrzymał wiele podziękowań, 
wyróżnień, statuetek, odznaczeń i medali, między 
innymi: Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego, Złoty Gepard, Złote Bobry Przedsiębior-
czości, Certyfikat Mecenasa Sztuki Zagłębia Dąbrow-
skiego,.

Osiągane wyniki pozwalają Bankowi nie tylko bu-
dować kapitał, bazę lokalową, produktową, wspierać 
lokalny biznes, wzbogacać środowisko, świadczyć 
usługi na niskich marżach, ale i członkom (właścicie-
lom) Banku od 20 lat wypłacać z udziałów conajmniej 
10% dywidendę.

Członkiem Banku może zostać osoba fizyczna po-
chodzenia polskiego lub osoba prawna  conajmniej 
51% kapitału polskiego. Klientem banku może zostać 
każdy, kto mieszka lub prowadzi działalność na tere-
nie działania Banku.  

Bank Roku 2014 na Śląsku

Kancelaria Prawna Roku 2014 na Śląsku

(z rekomendacji Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach)

Wojciech Dec
Radca prawny Firma Prawnicza

Grzegorz Danecki
Radca prawny Firma Prawnicza

Grzegorz Danecki jest absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz 
członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Ka-
towicach. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 1997 roku. 
Przed rozpoczęciem współpracy z LSW prowadził in-
dywidualną kancelarię.

Aktualnie wspólnie z Wojciechem Decem zarządza 
katowickim biurem LSW. Specjalizuje się w zagadnie-
niach prawnych dotyczących regulacji rynku banko-
wego i finansowego. Zajmuje się także prawem kor-
poracyjnym oraz obsługą procesów inwestycyjnych. 
Przygotowywał i realizował procesy łączenia spółek 
handlowych. Od początku kariery zawodowej zwią-
zany z obsługą prawną firm leasingowych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również 
obsługę prawną procesów prywatyzacyjnych oraz 
będących jego pochodną zmian struktur organiza-
cyjnych prywatyzowanych podmiotów. Obecnie pra-
cuje dla sektora energetycznego a także prowadzi 
procesy w zakresie ochrony własności przemysłowej 
oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Wojciech Dec jest absolwentem Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Śląskiego. W ramach swojej praktyki 
zawodowej był pracownikiem Zespołu Dochodzeń 
Karnych Skarbowych w Urzędzie Kontroli Skarbowej 
w Katowicach, kierował Zespołem Podatków Cen-
trali Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, był także 
związany z katowickimi oddziałami Arthur Andersen 
oraz Ernst&Young. Tytuł radcy prawnego uzyskał 
w 1997 roku. Od 10 lat zarząda wspólnie z Grzego-
rzem Daneckim katowickim oddziałem LSW. Specja-
lista w zakresie prawa gospodarczego, podatkowego 
i karnego skarbowego. Ma wieloletnie doświadczenie 
w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlo-
wego, w tym w zakresie przekształceń, podziałów 
i łączeń. Nadzorował szereg projektów związanych 
z połączeniami spółek, w tym także notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada praktykę 
w zakresie zagadnień prawa pracy i prawa antymono-
polowego. Zajmuje się także opracowywaniem struk-
tur optymalizujących podatki oraz reprezentuje klien-
tów LSW przed organami administracji podatkowej.

TGJ GROUP Sp. z o.o. w Katowicach    

za:

  innowacyjne rozwiązanie fundamentu do słupów i masztów, wykonanego z polikwarcu odpornego 
na korozję i działanie czynników zewnętrznych oraz zapewniające wysokie parametry izolacyjne oraz 
dużą zdolność tłumienia drgań;

  produkcję, jako jedyny w Polsce zakład, w pełni wykonanych z polikwarcu pokryw studziennych od-
pornych na działanie czynników zewnętrznych, nie ulegających korozji, nie kruszących się, doskonale 
nadających się do zastosowania w miejscach narażonych na tzw. ruch ciężki, 

  wprowadzenie nowych standardów w użytkowaniu instalacji wodno-ściekowych z wykorzystaniem
  polikwarcu

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu – Mariusz Ślęzak
    Prokurent– Czesław Mazurek

Kategoria: Produkcja materiałów dla infrastruktury
(z rekomendacji Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach)

Mariusz Ślęzak
Prezes Zarządu TGJ GROUP Sp. z o.o.

Wiesław Pochopień
Prezes Zarządu Remkon Bis Sp. z o.o.
w Czechowicach-Dziedzicach

TGJ Group wraz ze swoimi partnerami, produkuje 
między innymi na użytek branży wodno-kanalizacyj-
nej wysokowartościowe wyroby z  polikwarcu (poli-
merobetonu).

Intensywny rozwój spółki jest zasługą pracy i za-
angażowania wysoce wyspecjalizowanej kadry pra-
cowników, aktywnie uczestniczącej w całym procesie 
produkcji, jak również współpracy z klientami i inwe-
storami, na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Polikwarc produkowany przez firmę TGJ Group cha-
rakteryzuje się długowiecznością i wysoką odpor-
nością na czynniki zewnętrzne: korozję, działanie 
związków chemicznych, niskie i wysokie temperatu-
ry (do około 80 °C). Posiada bardzo dobre własności 

wytrzymałościowe, hydrauliczne (poprawa hydrauliki 
i samooczyszczania), jest szczelny i nienasiąkliwy. Pa-
rametry te sprawiają, że produkty TGJ Group mogą 
być stosowane przy inwestycjach wodno-ściekowych, 
drogowych, kolejowych i przemysłowych, realizowa-
nych przez jednostki sektora publicznego i prywatne-
go. Sprawdzona w wyniku wieloletniej produkcji ele-
mentów z polikwarcu i dopracowana doświadczalnie 
receptura stanowi dużą niematerialną wartość firmy. 

Zakład produkcyjny spółki TGJ Group mieści się na 
terenach przemysłowych, co stwarza dogodne wa-
runki do rozwoju. Niepodważalnym atutem lokalizacji 
jest bezpośredni dostęp do dróg lądowych – autostra-
dy oraz dróg wodnych – portu. TGJ Group proponuje 

kompletny system do grawitacyjnego odprowadza-
nia wszelkiego rodzaju ścieków: rozwiązania zarówno 
w metodach wykopowych jak i bezwykopowych, seg-
menty renowacji kanałów przełazowych, wszelkiego 
rodzaju studnie, komory, zbiorniki na agresywne me-
dia, obudowy przepompowni, obudowy studni głę-
binowych, segmenty do wyłożenia bieżni osadniko-
wych oraz w całości wykonane z poliwarcu pokrywy 
studzienne. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, 
w chwili obecnej spółka TGJ Group testuje innowacyj-
ny produkt – specjalnie zaprojektowany fundament 
pod słupy i maszty oraz wprowadza do swojej oferty 
instalacje do oczyszczania wszelkiego rodzaju zbiorni-
ków i cieków wodnych.

Wiesław Pochopień urodzony 2 marca 1961 roku 
w Czechowicach- Dziedzicach.  Jest absolwentem 
Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. 

Na tej samej uczelni  ukończył studia podyplomowe 
Zarzadzanie i Marketing. Swoja karierę zawodową 
rozpoczął w przedsiębiorstwie Polam- Kontakt w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Od 1997 roku pełnił funkcję 
Głównego Energomechanika a następnie 1998 roku 
objął stanowisko  Prezesa Zarządu spółki  Rem-kon. 
Firma ta w 2011 roku została uhonorowana Złotym 
Laurem Umiejętności i Kompetencjiw kategorii Pol-
skie Przedsiębiorstwa. Obecnie pełni funkcję Prezesa 
Zarządu spółki RemKon-bis,która świadczy usługi 
w zakresie automatyzacji i mechanizacji procesów 
produkcyjnych jak również produkcji i regeneracji na-

rzędzi. Od 2010 roku pełni funkcję Prezesa Delegatury 
w Czechowicach- Dziedzicach Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach. W 2014 roku został powo-
łany na funkcję Radcy Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach. 

Zgodnie z rekomendacją wystawiona przez Regio-
nalną Izbę Gospodarczą w Katowicach na szczegól-
ne wyróżnienie zasługuje niespotykany wkład w/w 
w proces integrowania samorządu terytorialnego 
z działalnością gospodarczą, propagowanie poczucia 
odpowiedzialności społecznej biznesu, partnerską 
współprace, budowanie pozytywnego wizerunku 
przedstawicieli biznesu a także osobiste zaangażo-
wanie w rozwój i promowanie miasta Czechowice-
-Dziedzice.

Firma Roku 2014 na Śląsku

Menedżer Roku 2014 na Śląsku
Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2014 roku
    Działalność społeczną w środowisku  

      menedżerskim   
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za:
  stały rozwój nowoczesnej technologii wykonywania natryskowego hydro i termoizolacji
 wdrażanie do produkcji własnych nowoczsesnych materiałów
  stałe dbanie o najwyższą jakość wyrobów i usług

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody i Marszałka Województwa Śląskiego

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu – Leszek Kostrzewski
    Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Będkowska
    Właściciel – Sylwester Będkowski

Innowacyjna Firma Roku 2014 na Śląsku

Firma Doradcza Roku 2014 na Śląsku Firma Roku 2014 na Śląsku

Menedżer Roku 2014 na Śląsku

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody Województwa Śląskiego

Grupa Termopian Sp. z o.o. Sp. K.
w Czechowicach-Dziedzicach 
(z rekomendacji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) 

Termopian działa na polskim rynku od 1988 roku. 
Przez ponad dwadzieścia pięć lat swojej działalności 
oferuje usługi w zakresie hydro i termoizolacji oraz kon-
sekwentnie wprowadza na rynek nowoczesne mate-
riały izolacyjne. Od 1991 roku, jako jedna z pierwszych 
polskich firm, wykonuje izolacje natryskowymi syste-
mami poliuretanowymi. Wysoka jakość prac została 
potwierdzona przez jednego z największych na świecie 
producentów chemii - firmę BASF, która w roku 1995 
udzieliła spółce Termopian autoryzacji. Ciągły rozwój 
doprowadził do stworzenia wyspecjalizowanych pod-
miotów gospodarczych tworzących Grupę Termopian. 
Przez cały ten okres łączna powierzchnia wykonanych 
izolacji wyniosła około 1 mln m2. Zebrane w trakcie 
działalności doświadczenia pozwoliły na wdrożenie 
produkcji własnych nowoczesnych materiałów:

 Hydrobest – natryskowa hydroizolacja, 
 Izolbest – farba do malowania pianek 

   poliuretanowych,
  TermoPiana – natryskowy system termo 

    i hydroizolacyjny.
Produkty te zostały opracowane w firmie Termopian 
i poddane niezbędnym badaniom, między innymi 
w Instytucie Techniki Budowlanej oraz Państwowym 
Zakładzie Higieny. 
System TermoPiany został dodatkowo objęty ochro-

ną patentową. Jednym z najważniejszych elementów 
stanowiącym o sukcesie jest wysoka jakość prowadzo-
nych prac. Naturalnym krokiem stało się więc wdroże-
nie w roku 2000 normy ISO 9001. System zarządzania 
jakością obejmuje praktycznie wszystkie aspekty 
działalności. Gwarantuje to z jednej strony wysoki i po-
wtarzalny poziom gotowych inwestycji i produktów, 
a z drugiej pozwala na ciągłe monitorowanie i popra-
wianie warunków pracy. Sposób działalności firmy oraz 
ciągły nacisk na rozwój znalazły swoje potwierdzenie 
w licznych wyróżnieniach i nagrodach, do których na-
leżą między innymi:

 Nagroda Polski Sukces 2002
 Nagroda Przedsiębiorstwa Fair Play 

  w latach 2004-2008
 Śląska Nagroda Jakości 2011
 Złoty Filar Budownictwa 2013

Grupa Termopian poprzez członkostwo w Regional-
nej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz Śląskiej Izbie 
Budownictwa działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczo-
ści i promowania wysokich standardów prowadzenia 
biznesu. Oprócz tego jako członek Polskiego Związku 
Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych 
„SIPUR” wspiera działania promocyjne, legislacyjne 
oraz edukacyjne związane z izolacjami poliuretano-
wymi.

Sylwester Będkowski
Właściciel 
Grupa Termopian Sp. z o.o. Sp. K.

Małgorzata Będkowska
Vice Prezes Zarządu 
Grupa Termopian Sp. z o.o. Sp. K.

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY
pod Honorowym Patronatem Wojewody Województwa Śląskiego

PREDA Jacek Walski w Ozimku
(z rekomendacji Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach)

za:
  współpracę z samorządem w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego lokalnych społeczności
  aktywne wspieranie podmiotów publicznych w budowaniu dobrych relacji z przedsiębiorstwami ener-

getycznymi w ramach społecznej odpowiedzialności za równowagę ekonomiczną i ekologiczną
  upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na efektywne zarządzanie ener-

gią  przez podmioty gospodarcze i podmioty publiczne
  wdrażanie nowoczesnych koncepcji finansowania inwestycji komunalnych
  propagowanie inicjatyw klastrowych

Jacek Walski
Właściciel Firmy Preda

Studiował filozofię oraz ekonomię. Przez 15 lat pełnił 
kierownicze funkcje w dużych organizacjach prze-
mysłowych. Od 14 lat jest właścicielem firmy PREDA.
Swoje zainteresowania realizuje wdrażając we 
współpracy z samorządem innowacyjne rozwiąza-
nia w obrębie energetyki.
Jest autorem unikatowego na krajowym rynku ba-
dania związanego z wykonywaniem przez gminy 
obowiązku opracowania gminnego planu energe-
tycznego. Jest także autorem rankingu zawierają-
cego dane o systemach: elektroenergetycznym, cie-
płowniczym i gazowym w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Jest wykładowcą i trenerem.
Działalność firmy koncentruje się w obrębie doradz-
twa energetycznego.
Do jej podstawowych działań należy:

  Zarządzanie kosztami energii,

 Zarządzanie relacjami: klient – przedsiębiorstwo 
energetyczne,
  Auditing energetyczny,
  Organizacja systemów energetycznych opartych 

na odnawialnych i alternatywnych źródłach
energii oraz planowanie energetyczne dla lokalnych 
społeczności,
 Pozyskiwanie środków finansowych dla projektów

energetycznych,
  Szkolenia.

Działalność firmy oparta jest o byłych pracowników 
koncernów energetycznych oraz pracowników
uczelni technicznych.
W realizowaniu procesów przetargowych uczestniczą 
prawnicy – współpracownicy PREDA.
PREDA specjalizuje się w wykonywaniu audytów elek-
troenergetycznych i ciepłowniczych. Profesjonalizm 
współpracowników gwarantuje najwyższą jakość 
efektywności wykorzystania energii.
Pod patronatem Ministra Gospodarki PREDA przepro-

wadziła ogólnokrajowy projekt wojewódzkich konfe-
rencji poświęconych gminnej polityce energetycznej  
oraz cykl wojewódzkich seminariów poświęconych 
ekonomicznemu i ekologicznemu wymiarowi efek-
tywności energetycznej. Wspólnie z pracownikami 
Urzędu Miasta w Sosnowcu stworzone zostały pierw-
sze w Polsce założenia do Miejskiego Projektu Efek-
tywności Energetycznej.
PREDA współpracuje z mediami branżowymi.  „Nowy 
Przemysł” i jego internetowe wydanie WNP są patro-
nami medialnymi podejmowanych przedsięwzięć. 
Opinie PREDA o zmianach na rynku energetycznym 
publikowane są w dzienniku Gazeta Prawna, Energia 
i Przemysł, w Polskim Radio.
Z badań PREDA korzysta m.in. Ministerstwo Gospo-
darki, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Instytut 
Energii Odnawialnej.
PREDA jest partnerem Instytutu Zarządzania, gdzie 
współpracując z IBM, realizowany był projekt „Marka 
i Marketing w Energetyce”.

 Kucharski Mieczysław ur. 28.07.1953 w Nowym 
Targu, jako młody chłopak uczył się zawodu gar-
barz-kuśnierz najpierw jako pomocnik, potem jako 
uczeń. Od roku 1968 garbarz prowadzący garbar-
nię skór owczych, brał udział w kursie doskonale-
nia zawodowego połączonego z przygotowaniem 
pedagogicznym, zdobył uprawnienia biegłego są-
dowego w zakresie garbarstwa 4 tytuły mistrzow-
skie. W 1985r założyciel firmy polonijnej SKINTPOL 
– organizator targów przemysłu skórzanego w kraju 
i za granicą i wystawienie na nich swoich wyrobów 
futrzarskich. W 1990 ukazał się artykuł w gazecie 
Dziennik Związkowy Polish Daily Zgoda Chicago 
IL,pt. „CZAS NA INVESTYCJE” w którym Pan Kucharski 
uczestniczył i udzielił wywiadu na temat Gospodarki 
Polski po zmianach politycznych. Od 1991 ponownie 
rzemieślnik, równocześnie biznesmen na rynku kapi-
tałowym. Jeden z założycieli i przez 7 lat viceprezes 
Rady Nadzorczej Górnośląskiego Banku Gospodar-
czego, założyciel Gliwickiego Banku Handlowego 
i Domu Maklerskiego „ELIMAR” w Katowicach oraz 
założyciel i członek Rady Nadzorczej Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego „HEROS” S.A. w Warszawie. Czło-
nek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Organizator II Oficjalnej Misji Handlowej do Australii. 
Od 2001r właściciel restauracji góralskiej Karcma pod 
Strzechom jest ona trzykrotnym zdobywcą Śląskiego 
znaku jakością.:

- 2001 r. – Oscypek piecony na blachach podawany 
z polską brusznicą

- 2002 r. – Sandacz w szyjkach rakowych

- 2003 r. – Gęś po staropolsku

Współzałożyciel Stowarzyszenia Smak Europy, które-
go honorowym członkiem jest Komisarz UE Danuta 
Hubner. W roku 2004 otrzymał Mistrza Kucharza, 
jak również wyróżnienia i nagrody związane z rze-
miosłem m.in. cechowe za szkolenia uczniów, liczne 
wyróżnienia na targach i wystawach. Członek Cech 
Rzemiosł Różnych w Katowicach, Związek Podhalan, 
Klub Rotary miasta Katowice. Od 2004 roku założy-
ciel Hotelu Restauracji Marysin Dwór w Katowicach. 
Od 2008 roku założyciel Restauracji Marysin Dwór 
Park w WPKiW w Chorzowie.

Rafał Kucharski
Prezes Zarządu Marysin Dwór
w Katowicach

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    wyniki kierowanej firmy w 2014 roku
    działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Rafał Kucharski
Kategoria: Mała firma usługowa
                   (z rekomendacji Izby Rzemieślniczej w Katowicach)

została firma ELTAR w Tarnowskich Górach    

za:

 wdrożenie nowoczesnych technologii 

 docenienie społecznej odpowiedzialności biznesu

 dobre wyniki techniczno-ekonomiczne w 2014 roku

Zakład Obwodów Drukowanych ELTAR Walenty 
Mietła powstał w 1981 roku jako kilkuosobowy 
prywatny warsztat rzemieślniczy na bazie maszyn 
wykonywanych samodzielnie. Dzisiaj jest to znana 
i dobrze prosperująca firma, produkująca wysoko 
zaawansowane technologicznie wyroby najwyższej 
jakości. Ostatnie lata to walka o podnoszenie 
jakości, wydajności w świecie galopującego postępu 
w elektronice. Miniaturyzacja, zmiana technologii, 
wyeliminowanie ołowiu ze stopów lutowniczych, 
montaż powierzchniowy oraz konkurencja azjatycka 
stanowiły duże wyzwania dla firmy. 
W 2004 roku zapadła decyzja o rozbudowie firmy. 
Nowa hala biurowo-produkcyjna o powierzchni 
1000 m2 umożliwiła zainstalowanie zakupionych 
nowoczesnych maszyn i linii technologicznych. 
Inwestycje te, częściowo finansowane ze środków 
unijnych z programu 2.3, zmieniły oblicze ELTAR-u. 
Równocześnie wprowadzanie nowych technologii 

oraz mechanizmów kontroli jakości, również 
testowania, zmieniły sposób widzenia firmy przez 
odbiorców i konkurencję.
Zasługi właściciela w rozwój firmy oraz profesjona-
lizm załogi zostały docenione przez liczne wyróżnie-
nia i odznaczenia, mi.in.: 

 Kruszec Biznesu 2001 i 2008;
 Srebrny Krzyż Zasługi dla właściciela; 
 firmy w 2002 roku;
 Honorowa Złota Odznaka KIG 2004 roku;
 Honorowa Złota Odznaka za zasługi dla woje-

wództwa śląskiego 2007 roku;
 Śrybrny Gwarek nadany przez Burmistrza Miasta 

Tarnowskie Góry 2009 roku;
Obecnie firma rozpoczyna nowy etap rozwoju prze-
kształcając formę prawną z działalności gospodar-
czej w spółkę osobową, skład której poszerza córka 
dotychczasowego właściciela, Dorota Łozowska. 

Walenty Mietła
Zakład Obwodów 
Drukowanych ELTAR
w Tarnowskich Górach 

(z rekomendacji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) 
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prof. dr hab. inż Andrzej Karbownik

Rektor Politechniki Śląskiej

Od 2008 roku pełni Pan funkcję rektora Politechniki Ślą-
skiej, zarządzając jedną z największych uczelni technicznych 
w kraju. Co od tego czasu zmieniło się na uczelni?
Przez te siedem lat starałem się realizować zamierzenia, któ-
re przedstawiłem najpierw w swoim programie wyborczym, 
a następnie w programie działań, stanowiącym podstawę do 
sformułowania szczegółowej strategii działalności Politech-
niki Śląskiej do roku 2020. Zaszło ich na uczelni wiele i to we 
wszystkich obszarach funkcjonowania uczelni – zarządzania, 
administracji i infrastruktury. Muszę jednak przyznać, że ska-
la zrealizowanych projektów infrastrukturalnych zaskoczyła 
nawet mnie. Mam nadzieję, że wszystkie te zmiany przy-
czynią się do dalszego dynamicznego rozwoju Politechniki 
Śląskiej.

Przemysł sygnalizuje nam – menedżerom, że zaczyna 
brakować inżynierów. Czy zatem model szkolnictwa nie wy-
maga pilnych zmian?
Już od kilku lat z rynku pracy docierają do nas sygnały, że 
przemysł coraz intensywniej poszukuje dobrych specjali-
stów branżowych. Na szczęście dzięki zmianom w prawie 
powiązanie edukacji z potrzebami rynku pracy jest coraz 
łatwiejsze. Nowością jest kształcenie na studiach o profilu 
praktycznym, na których ponad połowę programu muszą 
zajmować zajęcia służące zdobywaniu umiejętności prak-
tycznych i kompetencji społecznych. Ważne jest także to, że 
zajęcia na tych studiach muszą prowadzić osoby posiadają-
ce bogate doświadczenie zawodowe. Poza tym w programie 
kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym musi zostać 
uwzględniona co najmniej trzymiesięczna praktyka zawo-
dowa. Z tego powodu na Politechnice Śląskiej studia na pro-
filu praktycznym będą trwały aż osiem semestrów.

Czy uczelnia otworzyła już takie studia?
Dotychczas utworzyliśmy trzy kierunki studiów o profilu 
praktycznym. Są to: energetyka na Wydziale Elektrycznym, 
informatyka przemysłowa na Wydziale Inżynierii Materiało-
wej i Metalurgii oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, któ-
ry od przyszłego roku akademickiego będzie prowadzony 
w Centrum Naukowo-Dydaktycznym „Centrum Kształcenia 
Inżynierów w Rybniku”. Ale już wkrótce powstaną kolejne. 

A czy firmy mogą wpływać na zmiany w programach 
kształcenia na studiach?
Oczywiście i jest to jak najbardziej pożądane. Jako przykład 
mogę podać uruchomienie w tym roku dwóch nowych spe-
cjalności na kierunku zarządzanie na Wydziale Organizacji 
i Zarządzania. Są to: zarządzanie hotelem na studiach I stop-
nia oraz zarządzanie obiektem hotelarskim na studiach II 
stopnia. Powstały one w ścisłej współpracy ze spółką Hotele 
Diament SA. Oprócz zajęć prowadzonych przez praktyków 
z przemysłu, organizowania staży i praktyk zawodowych dla 
studentów, dzięki bliskiej współpracy z firmami, powstają 
na naszej uczelni również prace dyplomowe na podstawie 
tematów proponowanych przez przedstawicieli przemysłu, 
dotyczące realnych zagadnień technologicznych. 

Ostatnio zakończyła się na naszej uczelni kolejna edycja konkur-
su na najlepszą tego typu pracę, organizowanego przez koncern 
Fiat Chrysler Automobiles. 

A jak można polepszyć integrację środowiska uczelni i biz-
nesu na płaszczyźnie badawczej?
Współpraca ta polega głównie na prowadzeniu przez naukow-
ców prac badawczych zlecanych przez przemysł, wykonywaniu 
ekspertyz i różnego rodzaju opracowań. Olbrzymie możliwości 
rozwoju w tym zakresie stwarza działalność Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju, które umożliwia uczelniom realizację 
innowacyjnych projektów dzięki funduszom krajowym i euro-
pejskim. Szczególnie promowane są jednak właśnie wspólne 
projekty uczelni i przemysłu. Warto więc wspólnie postarać 
się o te środki, które naprawdę są niemałe.

Czy może Pan zdradzić kulisy powstania tytułu książki Pana 
autorstwa pt. „Ty górnicza żmijo!”?
Książka traktuje o wydarzeniach z lat 1991-2001, kiedy to prze-
prowadzana była restrukturyzacja polskiego górnictwa. A po-
nieważ byłem w ten proces osobiście zaangażowany – najpierw 
jako prezes Państwowej Agencji Górnictwa Węgla Kamiennego, 
a później jako wiceminister gospodarki w rządzie prof. Jerzego 
Buzka – opowiadam o tych wydarzeniach przez pryzmat swo-
jego w nich udziału. A sam tytuł książki nawiązuje do pewnego 
epizodu z 1995 roku, kiedy to związkowcy ze związku zawodo-
wego „Sierpień 80” przez kilka tygodni pikietowali przed gma-
chem Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, w której byłem 
prezesem. Maszerowali dookoła gmachu, wołając: „Karbownik, 
ty górnicza żmijo!”. Kiedy przywołuję tę 
scenę w mojej książce, dodaję w tym 
miejscu, że w ten oto sposób „twór-
cza” działalność związku zawodo-
wego „Sierpień 80” została po latach 
doceniona.

Politechnika Śląska otwarta na współpracę 
z regionalnym środowiskiem menedżerskim

W tym krótkim artykule chciałbym napisać kilka słów 
na temat możliwości wykorzystania Modelu Bizne-
sowego Canvas (Business Model Canvas- BMC) do 
poprawy efektywności ekonomicznej organizacji  jak 
i  użycia w procesie komercjalizacji, pochodzących  
z procesu badawczego, nowoczesnych technologii, 
z wykorzystaniem podejścia strupowego.
Napisano już tysiące artykułów i książek, w których 
formowano tezę, że jednym z najważniejszych za-
dań menedżera jest nieustanne zwiększanie efek-
tywności ekonomicznej organizacji. Nie jest więc to 
stwierdzenie odkrywcze. Jednak o skutkach braku 
tych działań przekonało się już wielu przedsiębior-
ców, zwłaszcza w przypadku spadku cen na ich pro-
dukty, a w sytuacji silnej monokultury przemysłowej 
w regionie prowadzi to do prawdziwego dramatu; co 
widać. Nie jest to więc pytanie „czy?” lecz „jak?”. Pyta-
nie o metodykę  i narzędzia organizatorskie. Można 
oczywiście próbować robić to intuicyjnie metodą 
prób i błędów, ale czy warto?

Jak wiadomo poprawa efektywności ekonomicznej 
może odbywać się na wielu poziomach przedsiębior-
stwa. Najłatwiej udaje się poprawiać efektywność na 
poziomie stanowiska pracy. 
W tym zakresie zrobiono w naszych firmach już 
wiele. Narzędzia typ: 5S (pięć zasad zarządzania sta-
nowiskiem pracy) czy SMED (skracanie czasu prze-

zbrojeń) są powszechnie znane i zwykle stosowane. 
Szkoda jednak ze często zastosowanie ich prowadzi  
do tz. „punktowego kaizen”  -czyli usprawniania 
pojedynczych działań  nie przekładających się na 
poprawę efektywność  całego strumienia wartości. 
Zdecydowanie trudniej jest poprawić efektywność 
wszystkich procesów składających się strumień war-
tości. Tu też mamy metodyki i narzędzia, chociażby 
Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Map-
ping) . Prawdziwym jednak wyzwaniem jest wyjście 
ponad poziom operacyjny czy taktyczny, na poziom 
strategiczny i tam szukanie poprawy efektywności 
ekonomicznej. W tym momencie, wielu z nas ciężko 
odetchnie przypominając sobie trudną do opera-
tyzacji Strategię Konkurencji czy Łańcuch Wartości 
(M.Porter), wymagającą co do opisu i implementacji 
Strategiczną Kartę Wyników (R.Kaplan, D.Norton) czy 
niedocenianą, a szkoda, Strategię Błękitnego Oce-
anu(Ch. Kim, R.Mauborgne). Tak więc, potrzebujemy 
nowoczesnej przejrzystej , uniwersalnej i adekwatnej 
koncepcji modelu biznesowego opisującego prze-
słanki stojące za sposobem w jaki organizacja tworzy 
wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z jej wytworze-
nia. Takim rozwiązaniem może być zaproponowany 

przez Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura – 
Model Biznesowy Canvas (BMC). Składa się on z me-
todyki i  towarzyszącej jej narzędzi organizatorskich. 
Podstawowym narzędziem opisem modelu bizne-
sowego jest szablon (kanwa) modelu biznesowego. 
Składa się on z dziewięciu podstawowych pól, które 
podlegają wypełnieniu (rys. poniżej)

W centrum modelu znajduje się propozycja wartości, 
rozumiana jako zbiór produktów lub usług, które ge-
nerują  wartość dla klientów konkretnego segmen-
tu. Leżące po lewej stronie modelu, reprezentujące 
aspekt wydajności, to: kluczowe działania (procesy-
),kluczowe zasoby posiadane przez firmę, kluczowi 
partnerzy czy struktura kosztów. Po  prawej, repre-
zentujące wartość, to: segmenty klientów, relacja 
z klientami, kanały dystrybucji i komunikacji, stru-
mienie przychodów. Wszystkie te pola należy trak-
tować jako spójny i połączony ze sobą system, który 
po wypełnieniu opisuje w sposób prosty i adekwatny 
dany „biznes”. Jest podstawą do oceny źródeł obecnej 
efektywności organizacji oraz punktem wyjścia do 
prac nad  tworzeniem nowego – przyszłego modelu 
biznesowego. MBC może stać się wspólną platformą  
dla prac i komunikowania się menedżerów repre-
zentujących różne istotne funkcje przedsiębiorstwa. 
Musimy sobie uzmysłowić, że podobnie  jak urządze-
nia, technologie, produkty  także modele biznesowe 

ulegają zużyciu i wyczerpaniu skutkując niską efek-
tywnością ekonomiczną. Jest niezmiernie ważne aby 
cały czas analizować  generowaną wartość dla klienta 
i usprawniać lub zmieniać swoją organizację. Proces 
powstawania nowego modelu biznesowego skła-
dający się z faz: mobilizacji, analizy, projektowania, 
implementacji oraz zarządzania. Dzięki przejrzystej 
metodyce pozwala uwolnić kreatywny potencjał ca-
łej organizacji i uzyskać często innowacyjny i bardzo 
efektywny ekonomicznie model biznesowy. Oczywi-
ście pośpieszne i mechaniczne wypełnienie szablonu 
BMC nic nie da, wręcz ośmieszy tę metodykę i jak to 
często bywa sprowadzi się do jak banalnego stwier-
dzenia „… u nas to się nie sprawdza”.

Drugim obszarem, w którym można skutecznie i efek-
tywnie zastosować koncepcję Modelu Biznesowego 
Canvas jest komercjalizacja badań w szczególności 
skutkująca nowymi (często innowacyjnymi) techno-
logiami. Jak wynika z badań prof. Witolda Orłow-
skiego zawartego w raporcie p.t. „Komercjalizacja 
badań naukowych w Polsce” , mówiąc wprost, sy-
tuacja jest bardzo zła.  A zaprezentowane wnioski:
„Jak do tej pory polskiej gospodarce w nieznacz-

nym stopniu udało się wejść na ścieżkę rozwoju 
opartego na innowacjach i wiedzy – jedynej ścieżki, 
która może prowadzić do sukcesu rozwojowego kra-
ju i dołączenia do grupy zamożnych krajów wysoko 
rozwiniętych. 

Wynalazca – wynalazek – komercjalizacja – innowa-
cja (w tym: biznesowa)- przedsiębiorca, nie działa,po-
za innymi, mechanizm transmisji (kojarzenia podaży 
z popytem).Moim zdaniem ma to znaczenie kluczo-
we. Należy pamiętać, że tak naprawdę wszystkie in-
nowacje biznesowe, w tym technologiczne, produk-
towe czy marketingowe, powstają z myślą (a może 
powinny powstawać) o generowaniu wartości dla 
klienta, która rozwiązuje jego problemy lub zaspoka-
ja jego potrzeby lepiej niż obecne rozwiązania. Jest 
to oczywiście warunek konieczny. W przeciwnym 
razie będą one tylko osiągnięciami naukowymi lub 
ciekawostkami. To dopiero początek drogi do tego, 
żeby stały się biznesem. Aby to było możliwe, należy 
znaleźć dla innowacji powtarzalny, skalowalny i ren-
towny model biznesowy. I tu dochodzimy do propo-
zycji metodyki i narzędzi oferowanych przez Model 
Biznesowy Canvas, wspartych  wywodzącymi się ze 
startupowego podejścia  metodologiami Customer 
Development (rozwój produktu  opartego na klien-
cie). Mają one zapewnić efektywne przeprowadzenie 
procesu zamiany technologii (badania naukowego, 
patentu, wynalazku) w funkcjonujący biznes pozwa-
lający utrzymać się ze środków własnych i generujący 
zysk.  Istnieje poważny problem polegający na braku 
wsparcia tych procesów wiedzą specjalistyczną do-
radców posiadających przygotowanie merytoryczne 
i doświadczenie biznesowe,  w zakresie opisywanych 
metodyk i narzędzi. Chodzi tu także o aspekt finan-
sowania ich doradztwa. Obecne rozwiązania w za-
kresie doradztwa, polegające na informowaniu: jak 
założyć firmę, uzyskać stosowne numery NIP, REGON, 
czy wybrać formę opodatkowania, a nawet napisać 
tradycyjny biznesplan, uważam za dalece niewystar-
czające. Niestety, w ten sposób wiele interesujących 
projektów mających duży potencjał rynkowy kończy 
się biznesową katastrofą, a wiele badań naukowych 
prowadzących do nowych technologii, kończy żywot 
na etapie patentu.

Zastosowanie Nowoczesnych Modeli Biznesowych do poprawy efektywności 
organizacji i skutecznej komercjalizacji nowych technologii

KLUCZOWI
PARTNERZY KLUCZOWE

DZIAŁANIA

KLUCZOWE
ZASOBY

PROPOZYCJA
WARTOŚCI

KATEGORIE
KLIENTÓW

STRUKTURA KOSZTÓW STRUKTURA PRZYCHODÓW

RELACJE Z KLIENTAMI

KANAŁY KOMUNIKACJI

Włodzimierz Charchuła
Doradca ds. zarządzania

Sieć GGD Górnośląska
Grupa Doradcza
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Kazimierz Karolczak 
Członek Zarządu 

Województwa Śląskiego

nostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. 
Jestem przekonany, że również w przypadku Metropolii Ślą-
skiej możemy dojść do porozumienia, które dla władz miast 
wchodzących w jej skład, a co ważniejsze ich mieszkańców, 
przyniosą wymierne korzyści. Warunkiem powodzenia tego 
projektu jest wypracowanie kompromisu, dopracowanie 
szczegółów określających wzajemne oczekiwania, jak i zobo-
wiązania podmiotów tworzących Metropolię Śląską. Jednym 
z największych atutów naszego regionu jest bliskość dużych 
miast, dobrze zintegrowana sieć komunikacyjna, drogowa, 
a także zaplecze naukowo-dydaktyczne. Te warunki sprawia-
ją, że Metropolia Śląska może stać się dla zewnętrznych inwe-
storów niezwykle atrakcyjnym miejscem do inwestycji. Uwa-
żam, że dotychczasowe niepowodzenia wokół tego projektu 
są do zneutralizowania, wystarczy wykazać się większą deter-
minacją i co ważne wskazać wszystkim podmiotom zainte-
resowanym uczestnictwem w budowaniu Metropolii Śląskiej, 
korzyści jakie możemy wspólnie osiągnąć. Jestem zdania, że 
musimy myśleć strategicznie, aby województwo śląskie sta-
ło się miejscem atrakcyjnym zarówno pod względem pracy, 
jak i codziennego życia dla mieszkańców. Działając wspólnie 
możemy osiągnąć więcej, dlatego mimo pierwszych niepo-
wodzeń projektu Metropolii Śląskiej, jestem przekonany, 
że warto kontynuować nad nim prace.

Powstaje „Program dla Śląska – jakie kierunki 
zmian będzie Pan popierał?

Śląsk potrzebuje alternatywy dla górnictwa, 
bowiem jest oczywistym fakt, że w przyszłości 
zatrudnienie w tej branży będzie maleć. Mo-
toryzacja, technologie energetyczne, nowe 
materiały, przetwórstwo zasobów – to będą 
filary, na których będzie opierała się gospo-
darka Śląska. Musimy być świadomi koniecz-
ności zmiany systemowej struktury przemy-
słu w regionie. Konieczne jest przyspieszenie 
transferu środków publicznych czy unijnych 
na wsparcie rozwoju Śląska. Należy 
podkreślić, że nasz region ma 
wiele atutów, w tym wykwali-
fikowaną kadrę pracowniczą, 
dobre uczelnie i wiele insty-
tutów naukowych. Nadrzęd-
nym celem powinno być, aby 
szybki skok gospodarczy Ślą-
ska stał się faktem. Z mojej 
perspektywy najważniejsze 
kwestie to budowa dróg 
ekspresowych. Wzdłuż 
nich powstanie spójny 
plan terenów inwesty-
cyjnych, które zostaną 
włączone do Katowic-
kiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Część te-
renów ma być przeznaczona 
dla małych i średnich firm, które 
dzięki obniżeniu kosztów działalno-
ści uruchomią środki na inwestycje. 
Planowane jest również utworzenie 
funduszu zasobu ziemi, który zaj-
mie się rewitalizacją zdewastowa-
nych terenów poprzemysłowych 
i przystosowaniem ich pod nowe 

inwestycje. Należy podkreślić, że wygaszane kopalnie mogą zo-
stać wykorzystane jako składowiska i magazyny, np. dla dwutlen-
ku węgla wychwytywanego z krajowych elektrowni. 13 mld zł to 
kwota jaką możemy pozyskać z Unii Europejskiej na odbudowę 
zdewastowanych terenów czy uruchomienie parków przemysło-
wych, a także inne projekty, które przyczynią się do rozwoju go-
spodarczego Śląska. To wielka szansa dla naszego regionu, przed 
którym stoją ogromne wyzwania, ale co warto również podkre-
ślić i możliwości.

Ma Pan bardzo dobry kontakt ze regionalnym 
środowiskiem menedżerskim-czy nie warto powołać 
Konsultacyjnej Rady Gospodarczej Regionu, w analo-
gii z początku lat 90-tych gdzie podobna rada spraw-
dziła się w czasie pierwszej głębokiej restrukturyzacji 
gospodarki regionu?

Przed województwem śląskim stoją wielkie wyzwania cy-
wilizacyjne. Musimy być świadomi, że obecny model gospodarki 
w naszym regionie i struktura zatrudnienia przechodzi do histo-
rii. Dobrze, że ten proces ma charakter ewolucyjny, a nie rewolu-
cyjny. Sądzę, że jesteśmy w podobnej sytuacji jak w dwie dekady 
temu, kiedy to rozpoczął się proces zmian gospodarczych w Pol-
sce, a tutaj w województwie śląskim – szczególnie. Odnośnie 
pomysłu powołania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej Regionu, 
wzorem tej z lat 90- tych, jestem zdania, że warto rozważyć ten 
pomysł. Województwo śląskie czeka proces głębokich zmian, wy-

zwania z nim związane są podobne do tych sprzed dwóch 
dekad, jeśli nie większe. Należy pamiętać o ogromnych 

unijnych funduszach, które możemy pozyskać, aby 
przeprowadzić konieczne reformy. Tutaj upatrywał-

bym szans dla województwa śląskiego. Warto po-
myśleć, aby zachęcić szerokie grono ekspertów 
gospodarczych, społecznych, przedstawicieli naukii 

biznesu do włączenia się w prace Rady. Im szersze bę-
dzie to grono, tym efekty pracy będą korzystniejsze 

dla regionu. Jestem przekonany, że władze 
województwa śląskiego podejmą pracę i 

rozmowy z każdym gremium, którego 
celem będzie przygotowanie pakietu 
reform i zmian w strukturze gospo-
darczej Śląska. Sądzę, że wspólnie 

możemy wypracować takie koncep-
cje, które sprawią, że województwo 
śląskie się wzorem do naśladowa-
nia, w kontekście rozwoju gospo-
darczego, ekonomicznego i spo-
łecznego, dla innych regionów 
Polski. 

rozmawiał: Tomasz Jachimowicz

W 2014 roku sprawował Pan funkcje wicemar-
szałka woj. śląskiego co udało się osiągnąć i co było 
najtrudniejsze? 

W ostatnich latach zrealizowane zostało wiele przed-
sięwzięć m.in. w obszarze edukacji, kultury, turystyki, ochro-
ny środowiska, rynku pracy, zdrowia oraz polityki społecznej. 
W przydzielonym mi obszarze zadań to na pewno można się 
pochwalić kolejnym rekordem uczestników święta szlaków 
techniki – Industriady, oddaniem do użytkowania budynku 
Filharmonii Śląskiej jak i przygotowaniem do otwarcia nowe-
go budynku Muzeum Śląskiego. Kluczowym jednak aspektem 
minionej kadencji był Regionalny Program Operacyjny dla Wo-
jewództwa Śląskiego 2014-2020 i Kontrakt Terytorialny. Nie-
ocenione przy rozwoju naszego województwa były fundusze 
unijne, bez których nie byłoby wielu projektów zrealizowanych 
w ostatnich latach.

Dla mnie osobiście najtrudniejsze było zderzenie mo-
jego doświadczenia wyniesionego z biznesu i wejście w rolę 
samorządowca. Szybko jednak się okazało iż te doświadczenia 
bardzo pomagają ponieważ łatwiej i szybciej byłem w stanie 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom stawianym przed samorządem 
regionalnym. Jedynie musiałem pamiętać iż pracując w samo-
rządzie należy ograniczyć do minimum ryzyko podejmowa-
nych decyzji. Pracując na rachunek własnej firmy ryzyko niejako 
jest wkalkulowane w działalność ale ryzykuje się własny a nie 
publiczny majątek. Cieszę się, że mieliśmy wspólnie możliwość 
pracowania dla Śląska. Podejmowaliśmy razem inicjatywy, któ-
re wzbogaciły nasz region i zmieniały go na lepsze. Warto pod-
kreślić współpracę ponad podziałami, dzięki której samorząd 
mógł w sprawny sposób rozwiązywać problemy mieszkańców 
regionu oraz zarządzać województwem.

Rok 2015 jest nastepnym rokiem pana pracy w 
zarządzie, jakie są priorytety i zamierzenia szczegól-
nie w obszarze pana nadzoru tj. m.in. kultury i Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach nowej 
perspektywy RPO 2014-2020? 

Obecna dekada będzie kluczowa dla rozwoju gospo-
darczo – społecznego naszego kraju. Dlatego konieczne jest 
przeprowadzenie niezbędnych reform, które z jednej strony 
zoptymalizują wydatki, a tym samym zrównoważą finanse pu-
bliczne, a z drugiej zaś wesprą inicjatywy prorozwojowe. W tym 
celu najwięcej środków z unijnych funduszy zostanie zainwe-
stowanych w likwidowanie barier ograniczających wzrost go-
spodarczy, nadrabianie zaległości infrastrukturalnych, działania 
wspierające rozwój oparty na innowacyjności, edukacji i impe-
cie cyfrowym.

Jako członek zarządu województwa śląskiego będę ini-
cjował i wspierał wszelkie działania zmierzające do zwiększenia 
poprawy i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, innowacyj-
ności gospodarki, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 
przede wszystkim młodych mieszkańców województwa ślą-
skiego dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
EFS jest szansą zarówno dla osób szukających możliwości prze-
kwalifikowania, zdobycia nowych umiejętności poszukiwanych 
przez pracodawców na rynku pracy, ale również dla osób, które 
planują podjęcie działalności gospodarczej – głównie poprzez 
doradztwo, coaching, ale również dotacje i wsparcie pomosto-
we. Ważnym elementem będzie również wsparcie dla przed-

siębiorstw w pierwszym okresie działalności, oraz promowanie 
przedsiębiorczości akademickiej.

Podstawą rozwoju województwa śląskiego jest zinte-
growany transport publiczny oraz nowoczesna infrastruktura 
drogowa. Dlatego dla mnie priorytetem są inwestycje w tym 
kierunku, a przede wszystkim wsparcie dla drogi krajowej nr 78 
Siewierz – Szczekociny z obwodnicami Poręby, Zawiercia, Kro-
czyc i Pradła, oraz budowa łącznika między S1 - DK 94, a także 
połączenie Euroterminala Sławków z terenami inwestycyjnymi 
w naszym regionie.

W kwestii kultury najważniejszymi kwestiami w najbliż-
szym czasie bez wątpienia będą: otwarcie Muzeum Śląskiego, 
a także rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej 
i Stolarni włącznie z infrastrukturą. Władze województwa ślą-
skiego prowadzą aktywną politykę w kwestii kultury, czego 
przejawem są znaczne środki finansowe przeznaczone na reali-
zację zadań w bieżącym roku w wysokości 174,3 mln zł.

Czy nie uważa Pan że rozwiązania problemów 
zatrudnieniowych związanych z szeroko rozumianą 
branżą górnicza powinny być skoordynowane na po-
ziomie samorządowym?  

Problematyka górnictwa jest bardzo złożona i dlatego 
należy rozpatrywać ją z wielu perspektyw. W przyszłości tę ga-
łąź gospodarki czeka głęboka reforma, która obejmie również 
restrukturyzację zatrudnienia. Szacuje się, że polityka energe-
tyczna w Polsce będzie opierała się na górnictwie jeszcze przez 
około 50 lat, więc nie ma mowy o likwidacji tej branży w najbliż-
szym czasie. Ważne jest, aby wdrażać nowe technologie, które 
pozwolą obniżać koszty wydobycia węgla, oraz opracować pa-
kiet reform, które sprawią, że polski węgiel będzie bardziej kon-
kurencyjny. Samorząd niestety nie ma wpływu na ceny węgla 
na globalnym rynku, więc w tym sensie jego rola jest ograni-
czona. Nie mniej jednak rola władz województwa śląskiego jest 
kluczowa w kwestii problematyki restrukturyzacji górnictwa. 
Mam tu na myśli kwestię wykorzystywania unijnych funduszy 
na przekwalifikowanie pracowników kopalń, oraz wsparcie dla 
przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, które staną się al-
ternatywą dla górników. Obecna perspektywa finansowa na 
lata 2014-2020 stwarza wiele możliwości inwestycji w nowe 
technologie, innowacje i przedsiębiorczość, które to pozwo-
lą złagodzić proces restrukturyzacji zatrudnienia kopalń. Rolą 
władz samorządowych jest takie rozdzielenie tych funduszy, 
oraz stworzenie takich warunków dla biznesu, aby zachęcić 
inwestorów do inwestowania w województwie śląskim. Prefe-
rencyjne warunki dla przedsiębiorców zatrudniających prze-
kwalifikowanych, odpowiadających na potrzeby pracodawców, 
byłych pracowników kopalń to jest dziedzina, która leży w gestii 
samorządu terytorialnego i jej sukces będzie w głównej mierze 
zależał od zaangażowania władz województwa śląskiego.

Czy Metropolia Śląska ma szanse realizacyjne, 
biorąc za przykład dobrą wspólprace Subregionu 
Centralnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych RPO 2014-2020? 

Subregion Centralny w ramach Inwestycji Terytorialnych 
RPO 2014-2020 jest dowodem,że współpraca gmin, władz 
miast jest w naszym regionie możliwa i co ważne opłacalna. 
Warto dodać, że Subregion Centralny liczy 81 członków – jed-

Konsekwentna praca dla rozwoju regionu
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Mija dwadzieścia lat od podpisania tzw. 
Kontraktu Regionalnego dla Województwa 
Katowickiego – pierwszej w kraju umowy 
społecznej między rządem a regionalnymi or-
ganizacjami. W latach 1993 -1996 zasiadałem 
w Radzie Gospodarczej przy Wojewodzie Eu-
geniuszu Ciszaku, której uczestnicy pracowali 
nad propozycjami rozwiązań dla restruktury-
zacji ówczesnej gospodarki regionu. Intensyw-
ne prace trwały – 1,5 roku. Wynikiem tych prac 
był podpisany już równo 20 lat temu t.j. w 1995 
roku Kontrakt Regionalny dla Województwa 
Katowickiego (okres obowiązywania 20-lat), 
a podpisali go: stronę rządową reprezento-
wał Wojewoda Katowicki Eugeniusz Ciszak, 
a stronę społeczną przedstawiciele kilkunastu 
organizacji w tym związki zawodowe. Braliśmy 
w tym udział również jako uczestnicy Sejmiku 
Gospodarczego Województwa (spośród 25 
organizacji około biznesowych). Najważniej-
szym założeniem tego kontraktu była zmia-
na gospodarczego i społecznego wizerunku 
regionu, odejście od tradycyjnego górnictwa 
i hutnictwa. W kilku rozdziałach określono za-
dania zmierzające do restrukturyzacji górnic-
twa i hutnictwa, rozwoju edukacji, zapewnie-
nia bezpieczeństwa socjalnego pracującym, 
poprawienia stanu infrastruktury komunalnej 
i rozbudowy sieci dróg, wzmacniania samorzą-
dów lokalnych. Zapewnić miał on racjonalne 
i efektywne wykorzystanie środków publicz-
nych (krajowych i międzynarodowych) oraz 
towarzyszących im środków prywatnych prze-
znaczonych na inwestycje w regionie. Koor-
dynacja, racjonalność i efektywność wynikać 
miały z następujących przesłanek: 
- dzięki oparciu się na zasadzie programowa-
nia, środki trafią nie na przypadkowe inwesty-
cje, ale na zadania przemyślane, w skoordyno-
wany sposób realizujące priorytety strategii 
kraju i województwa, 
- programowanie opiera się na zasadzie part-
nerstwa samorządu województwa z samorzą-
dami lokalnymi oraz partnerami społecznymi 
i gospodarczymi, dzięki czemu koordynacja 
dotyczyć może nie tylko kraju i województwa, 
ale także przedsięwzięcia realizowane przez 
poszczególnych partnerów publicznych i pry-
watnych. Założono wspólne inwestycje rządu 
i jst. Tego rodzaju inwestycje i programy sta-
nowiły podstawowy zręb tego kontraktu wo-
jewódzkiego. Kontrakt jest, bowiem z zasady 
instrumentem wspierania przez rząd inicjatyw 
rozwojowych samorządu województwa. Jed-
nak po 2-3 latach cały nasz entuzjazm gdzieś 
przepadł. Niewątpliwie zmiany ustrojowe 
państwa – powstanie wojewódzkich struktur 
władzy samorządowej – skorygowały nasze 
wcześniejsze zamierzenia. Niemniej byliśmy 
pierwsi, którzy w Polsce powiedzieli, że chce-
my się sami rządzić. Oprócz KSSE oraz DTŚ 
inne inicjatywy przez 20 lat nie były realizowa-
ne zgodnie z naszymi założeniami. Brakowało 
monitoringu i koordynacji działań poszcze-

gólnych powstałych instytucji. Z roku na rok 
spadało znaczenie zapisów kontraktu oraz 
wielkość dotacji inwestycyjnych.
Stajemy obecnie przed wyzwaniem udziału 
w tworzeniu i realizacji nowego „Programu 
dla Śląska”. „Wykonywanie zadań związanych 
z rozwojem regionalnym na obszarze woje-
wódzkim należy do samorządu województwa” 
- mówi ustawa o samorządzie województwa. 
Zapis ten oznacza, że wszelkie ingerencje ze-
wnętrzne w politykę regionalną województwa 
muszą być realizowane przy udziale i za zgodą 
samorządu województwa. Do końca kwietnia 
ten program ma być gotowy. Moje przemyśle-
nia - warte dyskusji to m.in. następujące kie-
runki działań :

Określenie celów do osiągnięcia, ścieżki 
i harmonogramy realizacji, kompleksowość 
działania, koordynacja, monitoring społeczny 
i instytucjonalny - dające gwarancje nie po-
pełnienia błędów sprzed kilkunastu lat czyli 
m.in. niepowiązane ze sobą inicjatywy i dzia-
łania różnych osób wg własnych pomysłów 
w poszczególnych powstałych instytucjach. 
Według mnie podstawowym celem jest za-
pewnienie odpowiedniego (do kwalifikacji)
zatrudnienia na okres np. 10 lat ludzi odcho-
dzących z górnictwa, firm około górniczych 
czy ludzi młodych chcących pracować w prze-
myśle (czy usługach dla przemysłu). Działania 
powinny być skoncentrowane głównie na 
terenach pokopalnianych, poprzemysłowych 
gdzie może być wiele pracy dla ludzi o róż-
nych kwalifikacjach. Musi być to program na 
lata wymagający monitorowania i koordyna-
cji przez profesjonalne zespoły eksperckie. 
Należałoby tu wprowadzić procesowe – jak 
w działalności przemysłowej – zarządzanie 
wykonywanymi pracami dla osiągnięcia 
założonego celu. Potrzeba więc:
- zinwentaryzować przestrzeń do ta-
kich działań i wybrać odpowiednie 
tereny i obiekty, 
- stworzyć lub przekształcić firmy 
do prowadzenia stosunkowo 
prostych prac w tym terenie 
(dobrym przykładem jest dzia-
łalność firmy Haldex), 
- przekazać obejmujące to 
tereny skarbu państwa gmi-
nom, 
-  powołać Regionalny 
Fundusz Rewitalizacji 
(w powiązaniu z fundu-
szami wsparcia UE) jako 
operatora finansującego: 
by pokryć koszty i wykonać 
prace rekultywacyjne, drogi, 
place, kanalizacje, oświetlenie, 
doprowadzić media, 
- sprzedawać na specjalnych b. 
preferencyjnych warunkach tereny 
pod inwestycje kubaturowo- pro-
dukcyjne (n.p.: na obiektach po 

Kopalni Gliwice ruszyły pełną parą inwesty-
cje dopiero na korzystnych warunkach wła-
snościowych nabywania gruntów i powstało 
Nowe Gliwice – praca dla 1500 osób) - było 
by to zapewnienie ludziom dość prostej pracy 
fizycznej na początku – potem równoległe- 
poprzez szkolenia z EFS – nabywanie umie-
jętności ludzi do obsługi przyszłej produkcji 
w powstałych obiektach. Ulgi dla inwestorów 
byłyby powiązane z gwarancjami zatrudnie-
nia również tych pracowników. Młodzi ludzie 
w tym absolwenci szkół technicznych również 
byliby wspierani specjalistycznymi szkolenia-
mi z EFS w kierunkach potrzebnych przez apli-
kujących inwestorów.

Jest tu miejsce na wykorzystanie specjal-
nego funduszu planowanego przez rząd 
w ramach pakietu dzia-
łań „Programu dla Ślą-
ska”. Przedstawiłem 
wycinkowo mój 
głos w dyskusji 
nad kierunkami 
rozwoju regionu.

PROGRAM DLA ŚLĄSKA

Tomasz Jachimowicz
Sieć GGD Górnośląska

Grupa Doradcza

szanse i zagrożenia

Początki Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii 
NANONET sięgają już roku 2006, w którym to rozpoczęliśmy 
prowadzenie  pierwszego w Polsce portalu  w całości poświę-
conemu tematyce nanotechnologii – www.nanonet.pl. Głów-
nym celem przyświecającym decyzji o założeniu portalu była 
chęć propagowania i wspierania przedsięwzięć związanych z 
nanotechnologią w kraju oraz  zagranicą. Do dnia dzisiejszego 
założenia te udaje się realizować czego potwierdzeniem jest 
fakt, iż strona Fundacji jest największym portalem  tematycz-
nym o nanotechnologii w Polsce i każdego dnia dociera do ok. 
1500 odbiorców [W 2013 roku nasz portal odwiedziło 250 000  
a w 2014 ponad 280 000 unikalnych użytkowników] Funkcjo-
nowanie naszej Fundacji możliwe jest dzięki grupie wolonta-
riuszy, którzy łączą swoje obowiązki jako studenci, doktoranci, 
młodzi naukowcy, czy też pracownicy po to by swoją pasję i za-
miłowanie do nanotechnologii przekazać innym oraz aktywnie 
uczestniczyć w propagowaniu nauki i budowaniu społeczeń-
stwa opartego na wiedzy. Dzięki swojemu zaangażowaniu Fun-
dacja nawiązała liczne kontakty w kraju i zagranicą oraz stała 
się wiodącym medium przekazu informacji związanej z szeroko 
pojmowaną nanotechnologią.  Z roku na rok stawiamy coraz 
to poważniejsze kroki na drodze do rozwoju innowacyjnej go-
spodarki zarówno w regionie jak i w kraju. I tak od lipca 2011 
roku, Fundacja NANONET stanowi Krajowy Punkt Kontakto-
wy Europejskiej Platformy „Nanofutures” zrzeszającej osoby 
z otoczenia nanotechnologii, działającej w ramach 7 Programu 
Ramowego. Dzięki zawiązanej współpracy stało się możliwe 
przybliżenie europejskich działań oraz trendów związanych 
z nanotechnologią w Europie. W tym też samym roku przyzna-
no Fundacji status Organizacji Pożytku Publicznego. Co więcej, 
jako Fundacja NANONET jesteśmy członkiem Komitetu Tech-

Nanotechnologia na Śląsku

dr inż. Adam Szatkowski
Prezes Fundacji NANONET

Koordynator Śląskiego Klastra NANO

nicznego ds. Nanotechnologii i Innowacji Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, a także współpracujemy z wieloma (ponad 
20) jednostkami naukowymi w Polsce jak i na świecie. W 2014 
roku eksperci fundacji NANONET przeprowadzili szkolenie in-
spektorów Polskiej Inspekcji Pracy w zakresie bezpieczeństwa 
wykorzystania nanomateriałów w produkcji. W tym samym roku 
Fundacja NANONET podpisała  umowy o współpracy z Klastrami 
bioPmed oraz  Bioindusty Park Silvano Fumero, - zrzeszającymi 
ponad 80 różnych włoskich organizacji działających w obszarze 
nano-biotechnologicznym. W 2015 roku Fundacja NANONET 
została członkiem oraz przedstawicielem na Polskę międzyna-
rodowego konsorcjum NANORA-Nano Regions Alliance. Dzięki 
działalności Fundacji stało się dla nas możliwe podejmowanie 
wspólnych inicjatyw takich jak realizacja projektów unijnych 
i krajowych, a także współpraca z władzami samorządowymi, 
rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Swoim patronatem 
obejmujemy liczne konferencje naukowe, targi czy warsztaty,  
jesteśmy obecni na festiwalach nauki, bierzemy udział w pro-
jektach popularyzatorskich i organizacji szkoleń, prowadzimy 
aktywny dialog z władzami publicznymi oraz wspieramy przed-
siębiorców działających na rynkach wysokiej techniki. 
Jednakże same działania „miękkie” to nie wszystko - jesteśmy 
świadkami ogromnego  postępu technologicznego i odkryć 
naukowych dokonywanych na niespotykaną dotąd skalę. Roz-
wijają się nowe dziedziny badawcze i powstają nieznane dotąd 
branże przemysłu i sektory usług. Rynek wciąż kryje wiele nisz 
możliwych do zajęcia przez innowacyjnych przedsiębiorców 
podejmujących próbę komercjalizacji wiedzy i przyszłościo-
wych technologii. Warunki niezbędne dla prowadzenia tego 
typu działalności zapewnia  inteligentny rozwój regionu, któ-
rego wyrazem jest próba włączenia działalności biznesowej 
i naukowo-technologicznej  do globalnych łańcuchów dostaw 
i kreowania wartości. Zjawisko to szczególny wyraz ma wła-
śnie na Śląsku, gdzie dzięki specjalistycznej infrastrukturze, 
skupieniu przemysłu oraz jednostek badawczych Śląsk ma 
szansę osiągnąć wiodącą pozycję w rozwoju badań i wdrożeń 
przemysłowych w dziedzinie nanotechnologii. Nasza Fundacja 
wyszła naprzeciw rosnącym potrzebom Śląska i Polski tworząc 
Śląski i Dolnośląski Klaster Nanotechnologiczny w Katowicach 
i Wrocławiu. Klastry te łączą kilkadziesiąt firm związanych z na-
notechnologią, instytucji naukowych, administracji publicznej 
oraz organizacji wsparcia biznesu i pozwalają tworzyć dla nich 
profesjonalną platformę współpracy na rzecz zwiększenia zna-
czenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru 
gospodarczego i innowacyjnego Śląska. Powstały w 2013 roku 
Śląski Klaster Nano pozwolił zrzeszyć takie śląskie firmy jak m.in. 
Plasma System SA – Innowacyjna firma technologiczna działają-
ca w obszarze inżynierii warstwy wierzchniej;  Prevac – światowy 
lider w produkcji wysoko wyspecjalizowanych urządzeń badaw-
czych, Arsanit produkujący nowoczesne materiały budowlane 
z wykorzystaniem nanomateriałów. Klaster prowadzi działania 
związane m.in. z promocją, wsparciem, pozyskiwaniem fundu-
szy i projektów czy też analizą technologiczną. Do tej pory udało 
się zrealizować 11 spotkań branżowych oraz ponad 50 spotkań 
B2B pomiędzy członkami Klastra, pozwalając na pomyślną reali-
zację kilkudziesięciu projektów oraz pozyskanie dofinansowa-
nia rzędu 4-5 mln PLN dla biorących w nich udział jednostkach. 
Niewątpliwie jako jedyna tego typu jednostka w kraju, Śląski 
Klaster Nano, oraz niedawno utworzony Dolnośląski Klaster 
Nano stanową mocny filar dla rozwoju innowacyjnego i nowo-
czesnego przemysłu w regionie i kraju a także pozwalają w pełni 
wykorzystać potencjał jaki drzemie w polskiej nanotechnologii.



Idąc naprzeciw wymogom dynamicznie rozwijającego się rynku,  
Wodpol  Sp. z o.o. stale stawia sobie nowe wyzwania, dążąc 
do zadowolenia Klientów i ciągłego rozwoju firmy, poprzez 
świadczenie usług na najwyższym standardzie.

W trakcie długoletniej działalności skorzystaliśmy z możliwości zebrania wielu cennych doświad-
czeń, które zaprocentowały uzyskaniem opinii firmy profesjonalnej, rzetelnej i niezawodnej. 
Bazując na doświadczeniu proponujemy rozwiązania, które cechuje ciekawa forma, dbałość 
i dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta.

W naszej działalności możemy wyróżnić trzy wiodące specjalizacje. Jedną z nich jest bran-
ża medyczna, w której oferujemy pełną gamę robót budowlanych w tej dziedzinie – od pro-
jektu aż po pełne wykończenie sal, oddziałów i całych bloków operacyjnych. Na swoim koncie 
mamy wiele zakończonych inwestycji w tej dziedzinie, m.in. dla Centrum Leczenia Oparzeń w 
Siemianowicach Śląskich, Szpitala MSWiA w Katowicach czy Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Miejskiego  w Sosnowcu. 

Drugim bardzo ważnym sektorem działalności jest budowa obiektów widowiskowo – 
sportowych wraz z kompletnym wyposażeniem.  Wśród wielu zrealizowanych tego typu pro-
jektów jest m.in. sala Koncertowa w Żywcu, scena widowisko – sportowa w Węgierskiej Górce 
oraz hala sportowa w Imielinie. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy hali sportowej Centralnego 
Ośrodka Sportowego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku. 

Trzecim obszarem strategicznym są obiekty objęte nadzorem konserwatorskim zabyt-
ków. Możemy się pochwalić kompleksowymi pracami w takich zabytkowych miejscach, jak bu-
dynek przy al. Wolności w Żywcu, Sanatorium w Rajczy, Sanktuarium w Rychwałdzie oraz Zamek 
w Łodygowicach.

Wodpol Sp. z o.o. wypracowała swój wizerunek wśród inwestorów na rynku budowlanym, 
starając się zmieniać polskie realia branży budowlanej i kreować dobre praktyki. Dbamy o efek-
tywność i terminowość wykonywanych prac, a każdy zadowolony kontrahent jest dla nas źró-
dłem satysfakcji. Bowiem zaufanie kontrahentów to najcenniejszy kapitał firmy. Działamy więc 
rzetelnie, w oparciu o najwyższe standardy, których skuteczność potwierdzają przyznane nam 
certyfikaty, nagrody i wyróżnienia (Lider Innowacji, Kryształy Przetargów Publicznych,  Inwe-
stycja Roku, Rzetelna Firma, Gazela Biznesu, nagroda z okazji 25 – lecia polskiej transformacji). 

Te liczne wyróżnienia są ukoronowaniem włożonego przez 
nas wysiłku inwestycyjnego i jeszcze bardziej uwidaczniają 
imponujące efekty działań, które procentują nowymi wyzwaniami, 
podejmowanymi z rzetelnością i pełnym zaangażowaniem.

Jest przedsiębiorstwem dwuzakładowym: Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego zlokalizowany w Świę-
tochłowicach oraz Zakład Ołowiu w Katowicach – Szopienicach. Obydwa zakłady są ściśle związane z historią 
i tradycją produkcji metali nieżelaznych na terenie Śląska.
W 1996r.podjęto decyzję o budowie nowego zakładu przerobu złomu akumulatorowego na zdegradowanym 
terenie byłej huty „Konstancja” , przedłużając tym samym 170-letnią tradycje hutnicze tego regionu.  
Zaplanowano również sieć skupu oraz bezpiecznego transportu i  magazynowania zużytych akumulatorów  
w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach.
Z kolei Zakład Ołowiu włączony do Baterpol S.A. z Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” w 2001 roku jest 
producentem ołowiu i stopów ołowiu nieprzerwanie od 1864 roku, kiedy to uruchomiono pierwszy piec pło-
mienny do wytopu ołowiu. W październiku ubiegłego roku minęło 150 lat produkcji ołowiu na terenie tego 
zakładu.Produkcja ołowiu jest trudna i niebezpieczna dla ludzi i środowiska, ale zastosowanie najnowocze-
śniejszych rozwiązań technologicznych i stała modernizacja infrastruktury przy dotrzymywaniu wszystkich 
wymagań prawnych dają gwarancję, że środowisko nie ulega degradacji. 
Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego uruchomiono w 1998 roku. Urządzenia i technologia „know-how” 
zostały zakupione we włoskiej firmie Engitec-Impianti jako najnowocześniejsze w świecie, spełniające kra-
jowe i unijne wymagania w zakresie zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń oraz wymogi BAT (BEST 
AVALAIBLE  TECHNIQUES). Linia jest w pełni zhermetyzowana i zautomatyzowana. 
Spółka pozyskuje surowiec z rynku wtórnego, stosując najnowocześniejsze technologie w recyklingu zuży-
tych akumulatorów kwasowo – ołowiowych. Podstawowym produktem spółki jest ołów rafinowany i stopy 
ołowiu oraz wyroby walcowane i wyciskane. Klienci spółki to głównie producenci akumulatorów samochodo-
wych oraz baterii i ogniw przemysłowych. Tak więc ołów ze złomu akumulatorowego wraca do producentów 
nowych akumulatorów. Od powstania spółki do chwili obecnej Baterpol S.A. realizuje nowe inwestycje oraz 
modernizuje stare technologie. Efektem tych działań, poza wzrostem efektywności, jest ciągłe minimalizowa-
nie wpływu procesów produkcyjnych na środowisko  oraz poprawa warunków pracy. 
Jako jedyna spośród firm krajowych Baterpol S.A. stosuje technologię odsiarczania pasty ołowiowej, ograni-
czając efektywnie emisję siarki do środowiska. Powstający w tym procesie krystaliczny siarczan sodu o wy-
sokiej czystości jest produktem rynkowym, ale niestety cena sprzedaży nie pokrywa kosztów produkcji. Naj-
droższym etapem procesu jest sama krystalizacja, dlatego też obecnie we współpracy z nauką  poszukuje się 
możliwości zagospodarowania siarczanu sodu w fazie ciekłej.   

W Zakładzie Ołowiu  w Szopienicach przeprowadzona została modernizacja i wymiana zdekapitalizo-
wanej infrastruktury technologicznej. Miejsce starego pieca zajął nowoczesny piec wychylno – obrotowy do 
wytopu ołowiu.  Wybudowana została nowa wysoko wydajna odpylnia połączona ze wszystkimi urządzenia-
mi hali rafinacji  ołowiu. Zadanie to pozwoliło na kompleksową hermetyzację pieca i kotłów rafinacyjnych. 
Stara linia odlewnicza zastąpiona została nowoczesną zautomatyzowaną linią, zapewniającą zwiększenie 
bezpieczeństwa pracy i uzyskiwanie parametrów jakościowych zgodnych z wymaganiami przemysłu akumu-
latorowego i światowymi standardami.
Poza inwestycjami o charakterze technologicznym zrealizowano inwestycje w zakresie instalacji energetycz-
nych, wodnych i gazowych, które w znaczący sposób wpłynęły na ograniczenie zużycia mediów. 

Baterpol S.A. prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego 
oraz surowców ołowionośnych, będąc równocześnie znaczącym 
producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu.

Znaczącym osiągnięciem Baterpol S.A. jest linia do 
utylizacji szkła kineskopowego, które jest wykorzy-
stywane do szkliwienia żużla odpadowego. Proces 
pozwala na unieszkodliwienie dwóch odpadów nie-
bezpiecznych. Nadal prowadzone są badania nad 
pełnym odzyskiem ołowiu i gospodarczym wykorzy-
staniem zeszkliwionego żużla.
Baterpol S.A. ma jedną z najlepszych w kraju kadrę 
w zakresie rafinacji ołowiu, która bazuje na doświad-
czeniach całych pokoleń szopienickich i świętochło-
wickich hutników, a także z wyników najnowszych 
badań. 
Ważną rolę odgrywa współpraca z placówkami za-
plecza przemysłu metali nieżelaznych: uczelniami 
technicznymi z terenu Polski południowej, Instytu-
tem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Akademią Gór-
niczo – Hutniczą, instytutami PAN, itd. Aktualnie roz-
ważanych jest kilka projektów, które spółka zamierza 
w najbliższych latach zrealizować. 
Planowane jest poszerzenie działalności o prze-
twórstwo złomu ołowiu o wyższym stopniu zanie-
czyszczeń, który jest traktowany jako odpad niebez-
pieczny. Chodzi m.in. o kable energetyczne i inne 
materiały odpadowe, np. zanieczyszczone substan-
cjami ropopochodnymi. 

Spółka posiada Pozwolenia Zintegrowane dla 
instalacji działających w obydwu Zakładach oraz cer-
tyfikowane systemy zarządzania jakością i środowi-
skiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
Osiągnięcia Baterpol S.A. w dziedzinie ochrony śro-
dowiska zaowocowały szeregiem nagród i wyróż-
nień, a najważniejsze z nich to Lider Polskiej Ekologii  
i Ekolaury Polskiej Izby Ekologii.
Stały rozwój oraz dostosowywanie profilu produkcji 
do potrzeb klientów pozwalają na utrzymywanie  
silnej pozycji na rynku producentów ołowiu z surow-
ców wtórnych.







WIDZIMY WIĘCEJ

Nowoczesna diagnostyka medyczna   
– podstawa skutecznego leczenia
Wysoka jakość usług oraz kompetencje zespołu są najważniejsze dla 
pacjentów i lekarzy zlecających badanie diagnostyczne.  Tylko usłu -
gi medyczne na najwyższym poziomie służą dobru pacjenta  – to sed -
no misji, którą kieruje się HELIMED Diagnostic Imaging – największa 
sieć pracowni diagnostycznych na południu Polski. 

HELIMED powstał w 1998 r., kiedy uruchomiono pierwszą na Śląsku 
pracownię tomografii komputerowej w Szpitalu Kolejowym w Katowi-
cach. To największa sieć diagnostyczna na terenie województw śląskie -
go i opolskiego i jedna z największych w Polsce. Placówki są obec-
ne m.in. w Katowicach, Opolu, Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, 
Zawierciu, Kędzierzynie-Koźlu, Czeladzi oraz od niedawna również  
w Żorach i Bieruniu.
HELIMED dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami do tomo-
grafii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Polsce, a swoją 
bazę sprzętową stale unowocześnia dorównując standardami naj-
lepszym światowym ośrodkom radiologii.
W HELIMEDZIE rocznie wykonuje się około 100 tys. badań. Od począt-
ku działalności przebadano ponad milion pacjentów!

Za realizowane wysokospecjalistyczne badania 
z zakresu tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego, radiologii klasycznej oraz 
ultrasonografii, HELIMED zdobył Złote Godło QI 
2014  w prestiżowym ogólnopolskim Programie 
Najwyższa Jakość Quality International (jest też 
Laureatem z 2011, 2012 i 2013 r. oraz zdobywcą 
nagrody specjalnej Perły QI 2013). 

Artykuł sponsorowany

W marcu tego roku, w Pracowni Rezonansu Magnetycznego HELI -
MED w Opolu, uruchomiono pierwszy w Polsce cichy MRI (z ang. 
magnetic resonance imaging). To nowoczesny aparat GE OPTIMA 
z funkcją Silent Scan. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzanie 
skomplikowanych badań MRI głowy w całkowitej ciszy. Wpływa to na 
samopoczucie badanych i pozwala w krótszym czasie uzyskać wyso -
kiej jakości wynik. Badanie trwa ok. 15-25 minut.
Skorzystanie z tej nowoczesnej technologii jest refundowane przez 
NFZ, więc zainteresowanie pacjentów jest bardzo duże. W pierwszej 
kolejności badaniu poddawane są chore dzieci i pacjenci z podejrze-
niem chorób onkologicznych. Czas oczekiwania na badania płatne 
nie przekracza 3-5 dni.
Cichy skan to nie jedyne udogodnienie dla pacjentów. Nowoczesny 
rezonans posiada również zwiększoną przestrzeń dla pacjenta – 
mogą z niego korzystać osoby cierpiące na klaustrofobię lub obawia-
jące się zamkniętych przestrzeni.
Po sukcesie cichego aparatu rezonansu magnetycznego w Opolu,  
w lipcu tego roku HELIMED zainstalował podobne urządzenie także 
w Katowicach.

Precyzyjna diagnostyka dzięki wdrożeniom IT
 
Innowacje i nowoczesne technologie są wyznacznikiem rozwoju  
i jednym z elementów dostarczania usług medycznych na najwyż -
szym poziomie. Ostatnie inwestycje IT w HELIMEDZIE obejmowa -
ły m.in. dostosowanie placówek do ustawy o systemie informacji  
w ochronie zdrowia, która nakłada obowiązek przechowywania 
dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Ko -
niecznym stało się uruchomienie profesjonalnego data center, które 
pozwoliło na obsługę rosnącej liczby pacjentów oraz jeszcze lep-
sze zabezpieczenie danych medycznych. W tym zakresie HELIMED 
współpracuje z 3S Data Center, które jest jednym z najnowocze -
śniejszych w Polsce ośrodków przetwarzania danych. 30 terabajtów 
danych, wraz z infrastrukturą wirtualizacji serwerów, zlokalizowa-
no w dedykowanej chmurze (3S Private Cloud), czyli zewnętrznym 
centrum danych, zabezpieczonym z użyciem technik kryptograficz-
nych i zapewniającym pełen back’up danych (zarchiwizowane ko-
pie zapasowe). Rozwiązanie to ułatwia lekarzom i diagnostom sie -
ci HELIMED dostęp do kompletnych danych dotyczących pacjenta,  
a jednocześnie podnosi bezpieczeństwo zgromadzonych informacji.

Centricity*PACS

Kolejnym innowacyjnym wdrożeniem IT we wszystkich placów-
kach HELIMED było uruchomienie nowoczesnego systemu Cen -
tricity*PACS z przeglądarką Universal Viewer GE. To intuicyjne 
rozwiązanie do składowania i przetwarzania informacji w zaawan -
sowanych systemach diagnostyki. System daje możliwości wi -
zualizacyjne, bogate narzędzia do przetwarzania obrazów oraz 
elektroniczną dokumentację medyczną wraz z jednoczesnym bez -
pośrednim dostępem do historii pacjenta.
Dzięki temu wdrożeniu diagności mają swobodny dostęp zarówno
do aktualnych zdjęć pacjenta, jak również do pełnego archiwum. www.helimed.pl

HELIMED Diagnostic Imaging
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

(budynek Okręgowego Szpitala Kolejowego  
w Katowicach-Ligocie) 

Lekarz będący poza szpitalem może szybko uzyskać dostęp do 
danych pacjenta z dowolnego miejsca. To znacznie podnosi jakość 
wykonywanych usług medycznych, a w wielu sytuacjach może ura
tować pacjentowi życie.
Wśród najnowszych inwestycji IT HELIMED znalazł się także nowo-
czesny system RIS, który ma usprawnić obsługę pacjenta i obieg 
dokumentacji medycznej. Uruchomienie modułów pełnej e-re -
jestracji oraz odbiorów wyników przez internet podniesie poziom 
obsługi pacjentów wpisując się w ich oczekiwania.

HELIMED dla nauki i edukacji 

HELIMED aktywnie uczestniczy w edukacji lekarzy oraz działaniach 
naukowych podejmowanych na rzecz rozwoju medycyny. Jest cer-
tyfikowaną przez Ministerstwo Zdrowia placówką medyczną, wpi -
saną na listę jednostek prowadzących specjalizacje i staże kierun -
kowe oraz szkolącą lekarzy rezydentów.
W 2004 r. HELIMED opublikował Archiwum Radiologii Klasycznej 
– zbiór zdjęć, które w wersji cyfrowej do dziś służą edukacji radiolo -
gów. Kolejne części Archiwum zostały wydane w latach 2006 i 2007.
Stała współpraca naukowa HELIMED-u pozwala ciągle udoskona -
lać jakość świadczonych usług. 

Wysoka jakość usług poparta nagrodami  
i certyfikatami

Na straży jakości usług, obowiązujących procedur i bezpieczeństwa 
informacji stoją wdrożone systemy zarządzania. Od 2005 r., 
sieć HELIMED działa w zgodzie z wdrożonym i certyfikowanym 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 
oraz 27001:2007 z zakresu bezpieczeństwa informacji. W 2014 
roku HELIMED uzyskał certyfikaty ISO 14001 oraz PN-N 18001. 
Od 2011 roku HELIMED posiada również wyróżnienie w projekcie 
„Przyjazna Przychodnia”, którego celem jest wdrażanie innowacji  
i dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.  
W raporcie końcowym firma HELIMED została bardzo wysoko 
oceniona otrzymując najwyższą z możliwych ocen. Od 2005 r.  
HELIMED posiada również tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play”. 
Konkurs co roku wyłania firmy, które charakteryzują się 
przejrzystością kontaktów gospodarczych oraz etyką i rzetelnością  
w prowadzeniu biznesu.

 

Większy komfort badania
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Firma prawnicza Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy od ponad

15 lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom

i organizacjom społecznym. Ponad 50 prawników LSW buduje 

efektywne konstrukcje prawne transakcji M&A, dba o bezpie-

czeństwo prawne przedsięwzięć biznesowych oraz doradza

w kwestiach ochrony przemysłowej własności intelektualnej, 

reprezentując klientów również w sporach sądowych. Specja-

liści LSW posiadają praktykę w przemyśle ciężkim, sektorze

entertainment, biotechnologii i nieruchomościach.

Od ponad 10 lat oddział LSW na Śląsku prowadzony jest przez 

radców prawnych Wojciecha Deca i Grzegorza Daneckiego, 

prawników z wielo letnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów 

z sektora  nansowego ( rm leasingowych i banków) oraz prze-

mysłu ciężkiego, ze szczególnym uwzględnieniem  rm hutni-

czych oraz produku jących konstrukcje stalowe, a także energetyki.

Oddział w Kato wicach uczestniczył w pracach związanych

z prywaty zacją, przekształceniami właścicielskimi oraz inwesty-

cjami największych podmiotów w branży hutniczej na terenie 

Śląska. Dla części z tych podmiotów prowadzone jest stałe

doradztwo prawne. Znaczący udział mają również sprawy

z zakresu ochrony własności intele ktualnej, w tym wizerunku 

przedsię biorców, oraz własności przemysłowej, w szczególności 

znaków towaro wych. Prawnicy oddziału w Katowicach obsługi-

wali klientów Firmy w zakresie reprezentacji przed UOKiK

w postępowaniach dotyczących koncentracji przedsiębiorstw.
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BUDUJEMY RELACJE
WSPIERAMY INICJATYWY I BIZNES

ROZWIJAMY REGION

www.bsbedzin.pl bank@bsbedzin.pl

Będzin, ul. Modrzejowska 73





WM ELTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
42-600 Tarnowskie Góry , ul. Cmentarna 5

Tel: +48 32 285 41 40,  Fax: +48 32 285 51 10,  E-mail: pcb@eltar.pl
www.eltar.pl

PONAD 30 LAT ROZWIJAMY WIEDZĘ I TECHNOLOGIĘ 
PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH 

  ciągły rozwój technologii i parku maszynowego

  wiertarki i frezarki numeryczne SCHMOLL, EXCELLON

  pokrycia bezołowiowe (cynowanie HASL, chemiczne, niklowanie, złocenie)

  wyroby zgodnie z Dyrektywą ROHS i REACH

  zaawansowana technologia elektronicznego testowania

  materiały najlepszych światowych firm 

  własny system utylizacji odpadów 

  europejski i kanadyjski certyfikat UL



VOIGT Sp. z o.o.   ul. Jordana 90    41-813 Zabrze    tel./fax: +48 32 / 272 25 73     www.voigt.pl

feel the innovation

Profesjonalne środki utrzymania czystości

NOWOCZESNOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

AUTOMATYZACJA 
I MECHANIZACJA PRODUKCJI
Oferujemy projektowanie i wykonanie zarówno typowych jak i nietypowych maszyn i urządzeń, 
umożliwiających automatyzację i mechanizację procesów produkcyjnych, co pozwala naszym klientom 
na zwiększenie wydajności i powtarzalności procesów oraz obniżenie kosztów przy zapewnieniu najwyższej 
jakości i właściwości eksploatacyjnych wyrobów.

Oferujemy:
Projektowanie i wykonanie zarówno typowych jak i nietypowych maszyn i urządzeń, umożliwiających 
automatyzację i mechanizację procesów produkcyjnych, co pozwala naszym klientom na zwiększenie 
wydajności i powtarzalności procesów oraz obniżenie kosztów przy zapewnieniu najwyższej jakości 
i właściwości eksploatacyjnych wyrobów.

Wykonujemy: 
- stanowiska technologiczne i montażowe,
- maszyny i urządzenia pod specjalne zapotrzebowanie klienta,
- linie produkcyjne i montażowe,
- transportery taśmowe, rolkowe i inne wg. potrzeb,
- stanowiska testujące

PRODUKCJA I REGENERACJA NARZĘDZI 
Oferujemy projektowanie i wykonanie oraz regenerację narzędzi do obróbki:
- plastycznej,
- form wtryskowych,
- narządzi do obróbki skrawaniem.

Dla uzyskania wyższej twardości oraz zwiększonej odporności na zużycie powierzchni roboczej detalu 
poszerzyliśmy naszą ofertę technologiczną o regenerację i ulepszanie warstw wierzchnich narzędzi oraz 
części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem innowacyjnych technologii laserowych. Daje nam to przewagę 
konkurencyjną oraz pozwala wprowadzić na rynek innowacyjne produkty.

Do naszych stałych klientów należą między innymi firmy z branży elektrotechnicznej, samochodowej, 
AGD, papierów ściernych oraz energetycznej.

RemKon –Bis jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. Podstawą działalności jest:

RemKon-Bis Sp.z o.o.
Ul. Bestwińska 21
43-502 Czechowice – Dziedzice

Tel. /fax + 48 32 / 2152632
Mob. + 48601937 101

e-mail : remkon@remkon.pl
NIP 652-172-39-51, REGON 243516860



Menedżer roku na Śląsku
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodastwa 

w Katowicach dr n. med. Stanisław Dyląg

Uczelnia roku na Śląsku
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Rektor prof. nadz. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

 Wyróżnieni

SPOTKANIE W KLUBIE MARCHOŁT

Firma Doradcza roku na Śląsku 
Prezes Zarządu Arkadiusz Zalewski

Bussines Sevice Sp. z o.o. 

Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego
dla Prezesa Tomasz Jachimowicza

Prezydium

Menedżer roku na Śląsku 
Prezes Zarządu Jerzy Zachara

Śląskie Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach 

Obecni menedźerowie

 Wyróżnieni

UROCZYSTOŚĆ GALI SUKCESU NA ŚLĄSKU ZA ROK 2013
SALA MARMUROWA URZęDU MARSZAŁKOWSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ GALI SUKCESU NA ŚLĄSKU ZA ROK 2013
SALA MARMUROWA URZęDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Firma Roku na Śląsku 
CZ.P.B.P. Przemysłówka w Częstochowie

Menedżer Roku na Śląsku
Prezes Zarządu Auto Crew Polmozbyt Sp. z o.o.

Antoni Wojciechowski

Menedżer Roku na Śląsku 
Prezes Zarządu Kalmet S.A. w Gliwicach

Zdzisław Kalarus

Bank Roku na Śląsku Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Prezes Zarządu Alina Rakowska

Menedżer Roku na Śląsku
Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 

i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach 
Bogdan Traczyk

Menedżer Roku na Śląsku
Prezes Zarządu ZEC SA w Katowicach

Longina Kugiel

Członek Honorowy Stowarzyszenia 
Krzysztof Matyjaszczyk

Członek Honorowy Stowarzyszenia
 dr Jan Olbrycht

Menedżer Roku na Śląsku
Prezes Zarządu Carboautomatyka SA

dr inż Henryk Stabla

Innowacyjna Firma roku na Śląsku
Mostmarpal Sp z o.o. w Zarzeczu
Prezes Zarządu Wojciech Gaweł

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Tadeusz Szymanek

Innowacyjna Firma roku na Śląsku
VACAT Sp z o.o. w Rybniku

Prezes Zarządu Jarosław Mróz 

Fot. Janusz Pilszak

Wyróżnienia wręczali: I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, Wicemarszałek Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Sejmiku 
Wojewódzkiego Andrzej Gościniak, Prezes Izby Rzemieślniczej prof. dr hab. Jan Klimek, 

Prezes Regionalnej Izby Przemysłwo-Handlowej w Gliwicach Wiktor Pawlik, Przezes Regionalnej Izby
 Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Zbigniew Miszczyk, Wiceprezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej




