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Szanowni Śląscy Menedżerowie
Coroczne święto środowiska menedżerskiego czyli  

już 16-ta Gala „Sukces na Śląsku” będzie radosnym 
spotkaniem ludzi sukcesu. Tym razem spotkamy  
się  w Filharmonii Śląskiej w Katowicach by podsumować  
osiągnięcia środowiska menedżerskiego w  roku 2018  
czyli  roku wysokiego wzrostu gospodarczego.

Historia Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów sięga  
początków lat 90 - tych ub. wieku. Zespół  inicjatywny 
zaczął działać w  1991 roku. Byliśmy wtedy słuchacza-
mi studiów podyplomowych w  Katowickiej Szkole  
Menedżerów w Katowicach przy ul Bytkowskiej1b. Była 
to pierwsza instytucja szkoleniowa – w  okresie nowej  
gospodarki - która postanowiła przekazać  szeroką wiedze  
ekonomiczną, prawniczą i z zakresu zarządzania przed-
siębiorstwami w  warunkach gospodarki wolnoryn-
kowej. Patronem był  znany ówcześnie ekonomista  
prof. Józef Kramer. Na zajęcia prowadzone przez naj-
lepszych w  kraju wykładowców np. prof. Frąckowiak  
z  Poznania czy prof. Obłój z  Warszawy,  uczęszczało 
w latach 1990-1995 ponad 400 czołowych menedżerów 
regionu (w większości z wykształceniem inżynierskim). 
Utworzyliśmy  Stowarzyszenie Absolwentów Kato-
wickiej Szkoły Menedżerów, które w 1997 przekształciło  
się w Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów.

 Główne kierunki działania Stowarzyszenia to in-

tegracja regionalnego środowiska menedżerskiego 
w  kierunku bardziej produktywnego rozwoju gospo-
darki regionu. Organizowaliśmy wiele konferencji, 
seminariów i  prezentacji w  zakresie aktualnych pro-
blemów w  gospodarce – szczególnie nowoczesnego 
zarządzania. Promujemy indywidualne osiągnięcia  
menedżerów i  firm –szczególnie w  innowacyjnym podej-
ściu do biznesu –organizując od 16 lat Konkurs „Sukces 
na Śląsku” wyróżniając najlepszych menedżerów i firmy  
tytułami – Menedżer roku na Śląsku, Firma roku na Ślą-
sku czy Innowacyjna Firma Roku na Śląsku. 

W wspólnie z   18  instytucjami otoczenia biznesu 
(głównie firmami konsultingowo-doradczymi) w  2013 
roku powołaliśmy Sieć GGD Górnośląska Grupa Dorad-
czą -Klaster Wdrażania Innowacji  gdzie na płaszczyźnie 
porozumienia uczestników inicjujemy wspólne pro-
jekty w  zakresie współpracy na linii przedsiębiorcy –  
doradcy gospodarczy -nauka. (z szerokimi konsultacja-
mi z samorządem regionalnym). Koordynatorem klastra 
jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Instytu-
tu Metali Nieżelaznych w  Gliwicach. Naszymi Człon-
kami Honorowymi jest wielu czołowych menedżerów 
w  regionie a  ściśle współpracujemy z  Regionalną  
Izbą Gospodarcza w Katowicach, Regionalną Izbą Prze-
mysłowo-Handlową w Gliwicach, Okręgową Izbą Prze-

mysłowo Handlową w Tychach czy Izbą Rzemieślniczą 
w Katowicach.                                                                           

Rok 2018 był też rokiem wyborczym, zmienił   
się układ władzy samorządowej w regionie. Jakie przy-
niesie to zmiany to będziemy obserwować w roku 2019  
i latach następnych. Od 1 stycznia 2018 działa   Gór-
nośląsko Zagłębiowska Metropolia która koordyno 
wać będzie współprace  41  gmin w regionie. Usta-
wowe pola działania Metropolii to m.in. komunikacja,  
rozwój społeczny i  gospodarczy ład przestrzenny.  
W  tym ostatnim temacie Śląskie Stowarzyszenie  
Menedżerów wyszło z  inicjatywą prac (konferencji) 
na temat Rewitalizacji Centrów Miast ze  szczególnym 
zwróceniem uwagi na stare secesyjne kamienice często  
o wyjątkowych walorach architektonicznych, szczególnie  
elewacji.  W  roku 2019 będziemy dalej promować 
i przedstawiać środowisku menedżerskiemu wszystkie 
aspekty rozwiązań „Przemysłu 4.0” by rozwiązania – już 
stające się standardami na świecie - były znane i stop- 
niowo wdrażane w naszych przedsiębiorstwach.

Tomasz Jachimowicz 
Prezes Zarządu

„Obyś żył w ciekawych czasach”. Jakże ta chińska  klątwa  
pasuje do tego co się wokół nas aktualnie dzieje. I to w tej 
bliskiej, jak i dalekiej przestrzeni. Przykładów politycznych, 
gospodarczych i obyczajowych od groma, ale za radą Woj-
ciecha Młynarskiego „Róbmy swoje!”, skupmy się na kolejnej 
edycji Sukcesu na Śląsku naszego Stowarzyszenia i, jak co 
roku, przedstawię w skrócie co wydarzyło się w ostatnich 
dwunastu miesiącach w  tematach poruszanych w  moich 
tekstach.

Albert Einstein powiedział kiedyś „Każda praca jest dobra, 
o ile jest dobrze wykonywana”. Henryk Sławik, nasz polski 
i śląski Bohater ,”swoją robotę” wykonał doskonale, o czym 
świadczy uratowanie ponad pięć tysięcy Żydów w czasach 
Holokaustu. To teraz my musimy wykonać naszą powin-
ność i przywrócić mu należne miejsce w śląskiej, polskiej  
i światowej opinii publicznej. Pozwala to również walczyć ze 
szkodliwymi dla naszego kraju stereotypami przypisujący-
mi nam winę za Holokaust. Szkodliwymi, bo niezaprzeczal-
nym faktem jest, iż to pozytywny wizerunek Polski powodu-
je większe zainteresowanie naszym krajem, naszą historią, 
kulturą, nauką   i  gospodarką. Przyczynia się do  większej 
atrakcyjności polskich produktów, oferty biznesowej i tury-
stycznej oraz przychylności inwestorów.

Stowarzyszenie Henryk Sławik-Pamięć i  Dzieło, któ-
remu mam zaszczyt prezesować, razem z MSZ i Konsu-
latem Generalnym RP w  Nowym Jorku przygotowuje 
dużą prezentację osoby i  czynów naszego Bohatera 
w  siedzibie konsulatu skierowaną do reprezentantów 
nowojorskich organizacji żydowskich, amerykańskich 
instytucji zajmujących się tematyką Holokaustu oraz 
mediów amerykańskich, żydowskich  i  polonijnych. 
Planowany termin to jesień bieżącego roku. Z  wyda-
rzeń krajowych warto wspomnieć, że Sejm w uchwale  
z 22 marca 2018 uczcił pamięć Henryka, a w gmachu na 
Wiejskiej gościła poświęcona Mu wystawa.

Jak stałym Czytelnikom „Sukcesu” wiadomo, w ramach 
stowarzyszenia US-Polish Trade Council (USPTC) wspieramy 
współpracę gospodarczą Polski i USA, z silnym naciskiem 
na pomoc polskim firmom w ich staraniach wejścia na ame-
rykański, a  tym samym globalny rynek. Po niewątpliwym 
sukcesie Biura Reprezentacyjnego UM Katowice w Dolinie 
Krzemowej prowadzonego przez USPTC, cztery katowickie 
firmy uaktywniły się w USA. Liczymy na sukcesy tych firm, 
trzymamy za nie kciuki. Efekty w postaci miejsc pracy w Ka-
towicach dla obsługi rynku USA oraz transfer wiedzy i tech-

nologii – na to liczymy. Wydaje się celowe rozszerzenie ob-
szaru działania w modelu katowickim na cały nasz region. 
Rozmowy na ten temat są już zainicjowane. A my już teraz 
zapraszamy zainteresowanych naszą ofertą do współpracy 
i odwiedzenia nowego biura USPTC w Katowicach przy uli-
cy Warszawskiej 37. Biuro zostało oficjalnie otwarte w czasie 
ubiegłorocznego Śląskiego Pikniku z okazji Święta Niepod-
ległości USA. Zapraszamy także na doroczne wydarzenie 
naukowo-gospodarcze w USA: Polish American Scence and 
Technology Symposium – Poland Day 2019 na początku 
maja. Szczegóły na naszej stronie www.usptc.org

Zainteresowanych tematem zapraszamy na strony: 
www.KATOWICEinSV.US, 
www.usptc.pl,  
www.uspc.org

Aleksander Fiszer 
Wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów 

Prezes KNST Marchołt
Ambasador Kultury – USPTC Poland

Prezes Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło
/ e-mail: alex.fiszer@gmail.com  /
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Kazimierz Karolczak 
Przewodniczący  Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu  
Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, pierwszej me-
tropolii w  Polsce. Koordynuje prace związane z  realizacją 
przez Metropolię ustawowych zadań: kształtowania ładu 
przestrzennego, rozwoju społecznego i  gospodarcze-
go, rozwoju i  integracji publicznego transportu zbio-
rowego oraz promocji. Wcześniej pełnił funkcję wice-
marszałka województwa śląskiego, gdzie odpowiadał  
za sprawy związane m.in. z  Europejskim Funduszem  
Społecznym oraz Ochroną Środowiska i  Gospodarki.  

W latach 1999 – 2003 prowadził działalność gospodarczą, 
następnie w 2003 roku założył jedną z pierwszych w Polsce 
agencji zatrudnienia, firmę WORKER Sp. z  o.o., która stała  
się wkrótce jedną z największych firm, działających w swojej  
branży. W 2007 WORKER Sp. z o.o. została sprzedana mię-
dzynarodowemu inwestorowi. W  momencie sprzedaży,  
spółka notowała przychody na poziomie ponad 50 mln zł, 
zatrudniała i delegowała blisko 3 tys. pracowników. 

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Kazimierz Karolczak 
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    przebieg dotychczasowej kariery zawodowej,
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie,
    bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem  

      menedżerskim. 

Od 1987 roku dyrektor i  właściciel firmy WITBUD s.c.,  
od 1995r. Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej  
w Gliwicach, od 1997 członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej 
w Warszawie, od 1998 wiceprezes Zarządu Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w  Gliwicach. W  latach 2008-2012 Prezes 
Zarządu Grupy Zarządzającej HBS Sp. z o.o., w latach 2009-2012 

Dyrektor Programowy KIGNET INNOWACJE – Izbowy System 
Wsparcia Innowacyjności Przedsiębiorstw w  RIPH; od 2016 

roku Dyrektor Programowy Klastra od konsumenta do prosu-
menta w  RIPH; 1999 -2008 przewodniczący Rady Nadzorczej 
Prefamet- Zremb S.A. w Gliwicach;  2000 – 2001 członek rady 
nadzorczej – AgroRynek S.A. w Gliwicach; 2000 -2005  Business 
Consultant Poland – Wesser International GmbH Oberaihchen – 
Niemcy; 2001-  2005 członek Rady Nadzorczej PTK i GK Sp. z o.o.   
w Zabrzu; 2001 – 2005  członek rady nadzorczej PTK i GK  Prze-
wozy Sp. z o.o.  w Rudzie Śl.; 2001 – 2012  członek – Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w  Gliwicach; 2000 – 2002   wiceprezydent 
Unii Izb środkowoeuropejskich dorzecza Łaby i Odry  w Berlinie 
– Niemcy; 2002 – 2004 prezydent Unii Izb środkowoeuropej-
skich dorzecza Łaby  i Odry w Berlinie – Niemcy; 2003 – 2007  
członek rady Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Odry  powo-
łany przez Ministra Ochrony Środowiska; 2003 – 2007  członek 
rady Gospodarki Wodnej Regionu Małej Wisły powołany przez 
Ministra Ochrony Środowiska; 2005 – nadal członek Prezydium 
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie; 2009 – 2011  wice-
przewodniczący rady nadzorczej Odlewnia Staliwa  Łabędy 
w  Gliwicach;   2009 – nadal   członek rady   Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. Prof.   Zbigniewa Religi w  Zabrzu; 2010 – 
nadal   członek Honorowy Śląskiego Stowarzyszenia Mene-
dżerów  w Katowicach;  2010 – 2014 Z-ca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w  Tychach;   2010 
– 2017   członek społecznej Rady Politechniki Śląskiej;  2014-  
do nadal   członek Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospo-
darczej w Katowicach; od 2014 Członek Honorowy Stowarzysze-
nia Śląskie Centrum Etyki Biznesu  i  Zrównoważonego Rozwoju;  
2017- członek Komitetu Inwestycyjnego projektu Inkubator   
Innowacyjności+ w Centrum Innowacji i Technologii Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. 

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi RP – przyzna-
ny przez Prezydenta RP (1999); tytułem Lidera i  Działacza  
Gospodarczego   przyznanym przez Górnośląskie Towarzy-
stwo Gospodarcze w  Katowicach (1999);    Honorową Złotą 
Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w  Warszawie  (2001); 
Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Ślą-
skiego przyznaną przez Sejmik woj. śląskiego  (2005);   Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski   przyznanym 
przez Prezydenta RP (2005);  Srebrnym Medalem za Zasługi  
dla Pożarnictwa przyznanym przez MSWiA w  Warszawie 
(2007);  Specjalnym Diamentem przyznanym przez Business 
Centre Club Loża w  Katowicach    (2010); Srebrnym Medalem 
za Zasługi dla Obronności Kraju przyznanym przez Ministra 
Obrony Narodowej  (2010);  Laureat Honorowej Statuetki  
Instytutu Metali Nieżelaznych w  Gliwicach (2012);    Autorytet 
Budownictwa i Gospodarki Śląskiej przyznany przez Śląską Izbę 
Budownictwa w Katowicach (2013); Platynowy Laur  Umiejęt-
ności i Kompetencji przyznany przez RIG  w Katowicach (2015); 
Kryształowy Laur  Umiejętności i Kompetencji przyznany przez 
RIG  w Katowicach (2018) Tytuł -Lider Bezpieczeństwa Narodo-
wego przyznany przez zarząd SWBN i KSOIN (2017); uhonoro-
wany Pierścieniem Niepodległości RP z okazji rocznicy 100-lecia  
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego

WIKTOR PAWLIK
Prezes Zarządu Regionalnej Izby  
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach 

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

WIKTOR PAWLIK
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    przebieg dotychczasowej kariery zawodowej,
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie,
    bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem  

      menedżerskim. 

http://www.KATOWICEinSV.US
http://www.usptc.pl
http://www.uspc.org
mailto:alex.fiszer@gmail.com
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Dr inż. Andreas Glenz, Prezes zarządu PREVAC sp. z o.o., uro-
dzony 28 lipca 1954 r. w Rogowie. Autorytet w dziedzinie apa-
ratur naukowo-badawczych, jak i technologiach próżniowych. 
W 1974 r. ukończył Techniku Mechaniczne w Raciborzu „ME-
CHANIK”. Pięć lat później, bo w 1979 r., ukończył Automatykę 
i  Metrologię na Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie.  
W  tym samym czasie ukończył również studium pedago-
giczne. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych 
w dziedzinie automatyki i robotyki. Dziś Konsul i Ambasador 
Honorowy AGH. 

Pracę zawodową rozpoczął na kopalni Anna w  Pszowie.  
Po 5 miesiącach wyjechał za granicę. Swoją ścieżkę kariery  
rozpoczął w  topowej firmie hi-tech w  Niemczech, gdzie 
przeszedł wiele szczebli kariery zawodowej, zaczynając  
od podstaw aż do osoby, która była odpowiedzialna  
za najtrudniejsze i  innowatorskie projekty w skali światowej.  
Dzięki wypracowanej w ten sposób marce, został zwerbowa-
ny na Uniwersytet do Heidelbergu, gdzie objął stanowisko  
szefa technicznego i  pracownika naukowego. Tu oprócz  
budowy czy modernizacji instytutów, ich wyposażenia jak 
i uruchamiania, głównie działał naukowo w segmencie two-
rzenia nowych technik pomiarowo-badawczych z  zakresu 
nanotechnologii. Był pomostem pomiędzy nauką a techniką. 

Współpracował z  wieloma topowymi naukowcami  
ze świata, w  tym noblistami. Swoją wiedzą i  osiągnięciami  
zdobył sobie międzynarodową renomę. Dzięki swojej wiedzy  
koncypował ekstremalne urządzenia, które zawsze  
doprowadzały do sukcesu różne grupy badawcze jak i  wła-
sne badania. Z  czasem zaczęły spływać do niego prośby  
o  budowę indywidualnego sprzętu naukowo-badawczego 
dla różnych Instytutów na świecie. Pierwszym była apa-
ratura do ETH (Eidgenössische Technische Hochschule)  
w Zurychu (CH), druga dla PSI (Paul Scherrer Institut) w Villi-
gen (CH), trzecia dla CNRS Mulhouse (F), czwarta dla Univer-
sytetu w  Brukseli (B), piąta dla Max-Planck-Instytut w  Düs-
seldorf (D), i  tak dalej. Wtedy ilość zleceń była na tyle duża, 
 iż dr Glenz w 1996r. w rodzinnym Rogowie założył własną fir-
mę PREVAC, która obecnie jest jednym ze światowych liderów 
w  produkcji próżniowych aparatur naukowo-badawczych. 
Dr Andreas Glenz jest człowiekiem, który świetnie potra-

fi łączyć świat nauki i  biznesu. Jest wizjonerem, aktywistą,  
człowiekiem czynu, mocno zaangażowanym w  sprawy 
społeczne jak i  ekologię. Bliski jego sercu jest los młodych 
ludzi a  tym samym temat reformy szkolnictwa, głównie  
zawodowego. Jest on bardzo cenionym menedżerem, który 
 ma na swoim koncie liczne tytuły i  wyróżnienia, m. in.: 
„Srebrną Odznakę Honorową” Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, tytuł „Człowieka Roku 2014” w  kategoriach „Biznes” 
i „Nagroda Internautów” w  plebiscycie tuwodzislaw.pl, tytuł 
„Menedżera Roku” nadany przez Stowarzyszenie Managerów  
na Śląsku, tytuł „Przyjaciel Wodzisławskiej Oświaty”. Dr Glenz 
jest również laureatem „Gorzyckiej Perły 2016”. Uzyskał „Me-
dal 70-lecia Instytutu Odlewnictwa w  Krakowie”. W  2016 r. 
otrzymał nominację do Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. 
Jana Wejcherta, Polskiego Oskara Biznesu a w 2016 i 2017 r. 
do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W  plebiscycie or-
ganizowanym przez Dziennik Zachodni dr Glenz otrzymał 
tytuł „Menedżer Roku Województwa Śląskiego 2016”. Na co 
dzień dr Glenz jest dodatkowo czynnym członkiem „Komitetu  
Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji” przy Urzędzie  
Marszałkowskim, członkiem Rady Programowo-Biznesowej 
Instytutu Nauki o  Materiałach Uniwersytetu Śląskiego jak 
i  Rady Społeczno-Programowej Instytutu Fizyki – CND Poli-
techniki Śląskiej. Wchodzi on również w skład “Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego V Kadencji” jak i jest członkiem „Ogólnopol-
skiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Jego wiedza  
i doświadczenie są wysoce cenione  przez kręgi osób decy-
zyjnych nie tylko na szczeblu lokalnym, krajowym, ale i mię-
dzynarodowym.

Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego

dr inż. Andreas Glenz 
Prezes Zarządu PREVAC sp. z o.o. 

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

dr inż. Andreas Glenz 
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Prof. dr hab. Jan Klimek jest pracownikiem naukowo- 
dydaktycznym Głównej Szkoły Handlowej w  Warszawie. 

Obowiązki nauczyciela akademickiego wykonuje w  Ko-
legium Nauk o  Przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia z  za-
rządzania strategicznego, etyki w  biznesie i  zarządzania 
w przedsiębiorstwie. Jest długoletnim działaczem samorzą-
du gospodarczego i  politykiem - przez dwie kadencję był 
Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc jedno-
cześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, 
pracując również w Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw. Jego działalność polityczna 
i  samorządowa od zawsze była i  jest ściśle związana z sek-
torem małych i średnich przedsiębiorstw oraz z rzemiosłem. 
Jest Wiceprezesem Związku Rzemiosła Polskiego w Warsza-
wie oraz Prezesem Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej 
i  Średniej Przedsiębiorczości w  Katowicach - największej 
i najstarszej organizacji Pracodawców w województwie ślą-
skim. Jest również członkiem Rady Dialogu Społecznego, 
pełniąc równocześnie funkcję przewodniczącego zespołu 
ds. ubezpieczeń społecznych. Prof. Klimek jest Członkiem 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Bruk-
seli. Pracuje w Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Oby-
watelstwa (SOC) oraz w sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji 
i Konsumpcji (INT). Jest również obserwatorem rynku pracy 
w  EKES-ie. Współtworzył i  kierował polsko-szwajcarskim 
projektem wspierania przedsiębiorczości w  Polsce. Projekt 

ten zdobył uznanie przedsiębiorców, który dzięki niemu po-
szerzyli swoją wiedzę i pogłębili umiejętności w dziedzinie 
zarządzania i funkcjonowania firm. Jest autorem wielu opra-
cowań teoretyczno-praktycznych.

Prof. dr hab. Jan Klimek jest Laureatem Nagrody Rektora 
Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie dla nauczycieli 
akademickich za osiągnięcia w roku 2017. Nagroda Rektora 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia indywidu-
alna dla prof. Jana Klimka została przyznana za autorstwo 
monografii pt. „Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – Konku-
rencyjność – Rozwój”.

Ważniejsze publikacje: Rola zarządzania strategicznego 
w rozwoju przedsiębiorczości, Rola i znaczenie pracowników 
w  sektorze małych i  średnich przedsiębiorstw, Pracownicy 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - ich rola i zna-
czenie, A co z naszą przedsiębiorczością?, Przedsiębiorczość 
bez tajemnic, Globalna transformacja biznesu i  społeczeń-
stwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce.

Dzięki doświadczeniu, jakie zdobył prowadząc od wielu 
lat swoją działalność gospodarczą - Ciastkarnię w  Chełmie  
Śląskim - oraz wiedzy zdobytej również poza granicami kraju,  
potrafi skutecznie łączyć menedżerskie przygotowanie z  wie-
dzą praktyczną i  świeżym spojrzeniem na przedsiębiorczość.  

Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego

prof. dr hab. Jan Klimek 
Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej  
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został:  

prof. dr hab. Jan Klimek
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    przebieg dotychczasowej kariery zawodowej,
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie,
    bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem  

      menedżerskim. 

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    przebieg dotychczasowej kariery zawodowej,
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie,
    bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem  

      menedżerskim. 

Lekarz medycyny; 1978-2001 praca w Szpitalu Miejskim 
w  Dąbrowie Górniczej;1995-2001 dyrektor Szpitala; 2001-
2005 poseł IV kadencji Sejmu RP; 2004-2005 sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia; 2005-2006 poseł V kadencji Sejmu  

RP; 1994-1996 radny Dąbrowy Górniczej; 1998-2000 radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego; od 2006 do 2018 prezy-
dent Dąbrowy Górniczej; od 2014 do 2018 członek Komite-
tu Regionów w Brukseli. 

Osiągnięcia w  pracy samorządowej: od 2007r. pozy-
skanie przez Dąbrowę Górniczą 0,5 mld zł z  UE i  zreali-
zowanie inwestycji o  wartości niemal trzy razy większej; 
uruchomienie największego terenu inwestycyjnego 
w południowej Polsce (2014); modernizacja i przebudowa  
DK 94 (2013-2014); rozpoczęcie projektu Fabryka Pełna Życia  
i  rewitalizacja dwóch parków miejskich: Zielona i  Hallera 
(od 2016); wytyczenie ponad 100 km ścieżek rowerowych 
oraz stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej nad jezio-
rem Pogoria III i w Parku Zielona (2012); uporządkowanie 
systemu wodno-kanalizacyjnego (2007-2016), wdrożenie 
selektywnej zbiórki odpadów (2007-2013); termomoder-
nizacja placówek oświatowych; budowa Zagłębiowskiego 
Centrum Onkologii (2014-2017), budowa Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
(2013); modernizacja Pałacu Kultury Zagłębia (2011-2014); 
podjęcie i  rozszerzanie współpracy z  organizacjami poza-
rządowymi (od 2008); powołanie Dąbrowskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych i  Rady Pożytku Publicznego 
(2008); stworzenie miejskiego systemu konsultacji społecz-
nych (2013); wypracowanie pionierskiego modelu budżetu 

partycypacyjnego (2012).
Nagrody i wyróżnienia: Brązowy Krzyż Zasługi 1988; lau-

reat plebiscytu „Dąbrowianin Roku 1996” i „Superdąbrowia-
nin Roku 2006; Złoty Laur im. Adama Piwowara 2007; Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany w  2010 
przez Prezydenta RP; Złoty Medal im. Alberta Schweitzera; 
„Samorządowiec Roku 2010”; Wielka Nagroda Prezydenta 
Śląskiej Izby Budownictwa 2010; Złoty Laur Umiejętności 
i  Kompetencji 2012; Medal Komisji Edukacji Narodowej 
2012; „Prometeusz 2014” - najwyższe wyróżnienie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego; laureat nagrody im. Norberta 
Barlickiego w  kategorii „Samorząd Miejski” 2017; od wie-
lu lat w  czołówce rankingów samorządowych czasopism: 
„Wspólnota”, „Newsweek” i „Rzeczpospolita”.

Inne informacje: autor wielu publikacji o  systemie  
zespalania kości „Zespół”; organizator zjazdów, sympozjów  
i konferencji związanych z chirurgią urazowo-ortopedyczną  
oraz organizacją ochrony zdrowia.

Hobby: dobra muzyka i książki, gotowanie, wędkarstwo; 
wolne chwile najchętniej spędza z wnukami.

Zbigniew Podraza 
Dyrektor ZCO Szpitala Specjalistycznego  
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony zostały: 

Zbigniew Podraza 
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego
Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    przebieg dotychczasowej kariery zawodowej,
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie,
    bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem  

      menedżerskim. 

Absolwent Wydziału Mechaniczno- Energetycznego 
Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. Współzałożyciel oraz 
wiceprezes zarządu Grupy Delta Trans, która od 30 lat 

obejmuje spółki działające w międzynarodowym sekto-
rze transportu, spedycji oraz logistyki. 

Po zakończeniu studiów pracował przez 10 lat na 
Bliskim Wschodzie gdzie był odpowiedzialny za przygo-
towywanie ofert, negocjacje kontraktów budowlanych 
a  następnie ich realizację. Zdobyta wiedza oraz naby-
te w  świecie  umiejętności znakomicie przygotowały 
go do pełnienia obecnych funkcji a  przede wszystkim 
do stawiania  czoła licznie pojawiającym się przeszko-
dom na rynku transportowym. Konsekwentne dążenie  
do wyznaczonych celów, otwartość na innowacje i nie-
jednokrotnie podejmowanie ryzykowanych decyzji 
pozwoliły na znalezienie się zarządzanej przez Adama 
Ramsa  Delcie Trans w  czołówce operatorów logistycz-
nych w Polsce i stać się rozpoznawalną firmą na mapie 
Europy. 

Czynnie zaangażowany w  rozwój regionu, od lat 
udziela się w  instytucjach gospodarczych i  menedżer-
skich mających wpływ na kształtowanie sytuacji pol-
skich przedsiębiorstw. Laureat licznych nagród, m.in.  
nagrody Osobowość Dekady Polskiej Logistyki przyzna-
nej w 2012 roku przez wydawnictwo Eurologistics oraz 
Data Group Consulting dla ludzi najbardziej zasłużo-
nych dla rozwoju polskiej logistyki w ostatniej dekadzie;  

wyróżniony w  konkursie Branżowi Liderzy Zmian  
za wdrożoną z  sukcesem autorską strategię zmian;  
nagrodzony Cezarem Śląskiego Biznesu przyznawanym 
najlepszym firmom regionu śląskiego a  także Diamen-
tem do Cezara Śląskiego Biznesu. 

Prelegent Europejskiego Kongresu Logistycznego 
One Cargo,  Europejskich Kongresów Gospodarczych 
a  także Kongresów Spedytorów. Od 2015 roku jest  
Ambasadorem marki Volvo Trucks  i  członkiem Rady  
Ambasadorów Volvo Trucks w Polsce. 

W 2016 roku otrzymał tytuł „Menedżera 25-lecia  
na Śląsku” w kategorii zarządzający dużą firmą logi-
styczno-transportową. Uczestnik istotnych dyskusji  
o tematyce gospodarczej – w roku 2018 udział w szczycie 
transportowym w Budapeszcie, na specjalne zaprosze-
nie Roberta Homolya, Ministra Transportu Węgier.”

Prywatnie pasjonat lotnictwa zasiadający za ste-
rami własnego samolotu. Realizując pasje podobnie  
jak w pracy zawodowej dąży do perfekcji i stawia przed 
sobą nowe wyzwania.

Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego
Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Adam Rams 
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Adam Rams 
Wiceprezes Zarządu Grupy Delta Trans 

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    przebieg dotychczasowej kariery zawodowej,
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie,
    bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem  

      menedżerskim. 
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Oddział Materiałów Ogniotrwałych w  Gliwicach posiada 
szerokie doświadczenie w  prowadzeniu prac badawczych,  
rozwojowych i  ekspertyz dotyczących stosowania ceramiki  
wysokotemperaturowej oraz przetwórstwa surowców cera-
micznych i ich stosowania w ochronie środowiska.

Główne kierunki prac obejmują:
• materiały ceramiczne mikroporowate do zastosowań  
w  wysokotemperaturowych procesach metalurgicznych 
i w izolacjach termicznych
• nowe materiały ceramiczne do procesów termicznej 
przeróbki i zgazowania węgla
• niewypalane materiały ogniotrwałe do wyłożeń monoli-
tycznych i regeneracji obmurzy
• ceramiczne  powłoki i  materiały wielowarstwowe do  
zastosowań wysokotemperaturowych
• materiały  ceramiczne o  kontrolowanej mikrostrukturze  
do zastosowań w  katalizie, procesach rafinacji metali 
i w ochronie środowiska
• materiały konstrukcyjne nie zawierające Cr2O3 odporne  
na działanie ciekłych metali i  żużli metalurgicznych oraz  
do pieców do spalania i topienia odpadów
• materiały dolomitowe wysokiej czystości, odporne  
na hydratację
• kompozyty tlenkowo – nietlenkowe i  materiały nietlen-
kowe
•   odzyskiwanie i przetwórstwo złomów ogniotrwałych
• wykorzystanie procesów ceramicznych do utylizacji  
odpadów przemysłowych i komunalnych.
Zakład Technologii Materiałów Ogniotrwałych prowadzi 
badania w zakresie:
• nowych wysokotemperaturowych tworzyw ceramicz-
nych o  kontrolowanej mikrostrukturze i  teksturze, w  tym 
izolacji wysokotemperaturowych
• monolitycznych materiałów ogniotrwałych: mas, beto-
nów, zapraw, klejów i spoiw
• ceramicznych tworzyw makro-, mikro- i nanoporowatych 
m.in.: do rafinacji ciekłych metali i separacji układów kolo-
idalnych lub gazowych

• kompozytów z  osnową ceramiczną CMC do zastosowań 
konstrukcyjnych,
• niekonwencjonalnych technik wytwarzania ceramiki i re-
generacji wyłożeń ogniotrwałych.
Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych wykonuje 

badania objęte certyfikatem akredytacji Nr AB 097 Polskiego 
Centrum Akredytacji, sygnatariusza EA MLA, potwierdzającym 
spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres 
badań laboratorium wykracza poza materiały do zastosowań 
wysokotemperaturowych obejmując całą gamę surowców 
i produktów nieorganicznych.

Dział Produkcyjny Oddziału wytwarza wysokiej jakości ce-
ramikę techniczną i  ogniotrwałą w  gatunkach: korundowym, 
mulitowym, wysokoglinowym, glinokrzemianowym, karbo-
rundowym, kordierytowym, z tlenku glinu, z węglika krzemu, 
kompozytowe i z włókien ceramicznych, a także szeroką gamę 
betonów ogniotrwałych.

Doskonale wyposażone laboratoria, wysoko wykwalifikowa-
na kadra oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują najwyższą 
jakość realizowanych prac badawczych i świadczonych usług.

Firma Roku 2018 na Śląsku

Agnieszka Szopa 
Dyrektor Oddziału Materiałów Ogniotrwałych   
w Gliwicach  

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Oddział Materiałów Ogniotrwałych  
w Gliwicach  
Kategoria: Instytucje naukowo-badawcze
(rekomendacja: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    stałe podnoszenie profesjonalizmu działalności  

      naukowo- badawczej oraz wytwórczej,
    dobrą wymianę doświadczeń z kadrą naukową spoza  

     instytutu na temat wykorzystania innowacyjnych rozwiązań  
     z zakresu materiałów ogniotrwałych, 
   wypracowanie dobrego wyniku z działalności firmy w 2018 roku. 

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. to wiodąca firma z branży  
wodno-kanalizacyjnej, świadcząca profesjonalne usługi  
w  zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze                 
189 km2 w  Dąbrowie Górniczej, największej gminie  
województwa śląskiego.

Spółka wykonuje w sposób kompleksowy zadania własne  
gminy w zakresie dostaw wody, odbioru i oczyszczania ście-
ków, zarządza ujęciami wody, planuje i wspomaga działalność 
gminy w  zakresie realizacji inwestycji wodociągowo-kanali-
zacyjnych. Każdego dnia troszczy się, aby woda była dostar-
czana w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe 
spełniały oczekiwania 115 tys. mieszkańców gminy.

Dąbrowa Górnicza może poszczycić się bardzo dobrą 
jakością wody dostarczaną mieszkańcom. Woda pochodzi  
w ponad 80 procentach z ujęć głębinowych zlokalizowa-
nych w Ujejscu, Trzebiesławicach, Ząbkowicach i Łazach 
Błędowskich. Woda ujmowana jest z  odwiertów w  war-
stwie triasowej z obszaru jurajskiego, bogatych w składniki  
mineralne, wśród nich wapń i magnez.

Dąbrowskie Wodociągi  posiadają nowoczesne laborato-
rium, którego kompetencje techniczne potwierdzone 
są certyfikatem akredytacji wydanym przez Polskie  
Centrum Akredytacji. W  laboratorium prowadzone  

są systematyczne badania wody na każdym etapie dostawy 
do mieszkańców. Testerzy wody badają także jej zapach i pró-
bują jej smak.

Spółka zrealizowała jedną z  głównych inwestycji  
- modernizację Oczyszczalni Ścieków „Centrum”, która stała  
się obiektem o  wysokim poziomie technologicznym, wpły-
wającym na poprawę jakości wód powierzchniowych i pod-
ziemnych.

Dąbrowskie Wodociągi wykorzystują nowoczesne metody  
zarządzania oraz stosują zasady społecznej odpowiedzial-
ności biznesu budując wartość firmy. Spółka prowadzi  
szereg działań w obszarze ochrony środowiska oraz edukacji 
ekologicznej, a także aktywnie wspiera organizacje pożytku  
publicznego.

Spółkę wyróżniono m.in. tytułem: Przedsiębiorstwo Fair 
Play, Solidną Firmą, Gazelą Biznesu oraz godłem Jakość 
Roku, Nagrodą Gospodarczą im. Karola Adamieckiego, 
Wiktorią Znakiem Jakości Przedsiębiorców. Za kampanię 
„Piję wodę z kranu” Spółka otrzymała Nagrodę Grand Prix 
w konkursie „Kryształy PR-u” w kategorii najlepsza kam-
pania spółki samorządowej oraz I  miejsce w  konkursie  
„Głośna Woda” za najlepszą kampanię edukacyjną  w Polsce. 

Firma Roku 2018 na Śląsku

Andrzej Malinowski  
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny  
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.  
w Dąbrowie Górniczej 

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżnione zostały: 

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 
Kategoria: Duża firma samorządowa
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach) 

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
   pozytywne relacje z klientami, 
   stały innowacyjny rozwój firmy,
    zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
   społeczna odpowiedzialność biznesu. 

 Beata Drzazga - Założycielka i właścicielka Firmy  
BetaMed S.A. Lider Ochrony Zdrowia 2018 w  zarządzaniu 
placówką medyczną. Prelegent wielu polskich i między-
narodowych konferencji ekonomicznych i medycznych.  
Ekspert w dziedzinie zdrowia oraz ekspert z zakresu opieki 
nad osobami starszymi. I Wiceprzewodnicząca Komitetu 
Bezpieczeństwa Biznesu, Wiceprezes Zarządu – Członek  
Kapituły „Pierścienia Patrioty”, Członek m.in. Narodowej 
Rady Geriatrii i Gerontologii w Warszawie, Krajowego 
Instytutu Gospodarki Senioralnej w Warszawie, Rady 
Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Laureatka ponad 120 prestiżowych nagród i wyróż-
nień, między innymi:

• Top Menadżer 2017

• Lider Polskiego Biznesu 2017

• Menadżer 25-lecia

• Polish Businesswoman Awards Wybitna Osobowość

• Super Optymista 2018

• Ambasador Kobiet Przedsiębiorczości 2017

• Nagroda Perła Europy

• Nagroda Medal Solidarności Społecznej

 

Swoją firmę założyła kierując się sercem i empatią do pacjenta.

BetaMed S.A. istnieje na rynku od 18 lat i jest największą 
firmą medyczną w Polsce świadczącą usługi opieki długo-
terminowej nad osobami przewlekle chorymi i starszymi 
realizowaną w warunkach domowych. Posiada 91  filii w 11 
województwach. Zatrudnia ok. 3000 osób i opiekuje się po-
nad 6000 pacjentów.

Firma świadczy też usługi w  stacjonarnej Clinice BetaMed 
Medical Active Care w Chorzowie, w ramach której funkcjo-
nuje: Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci i dorosłych, 
Gabinety Lekarzy Specjalistów, Diagnostyka (USG i RTG), 
Endoskopia, Medycyna Pracy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Wentylowanych Mecha-
nicznie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Dzienne Pobyty dla 
seniorów, Rehabilitacja dla osób w każdym wieku oraz Klinika  
Laseroterapii i Medycyny Estetycznej – DRZAZGA CLINIC, 
która stawia na najwyższą jakość usług, najnowocześniejszy 
sprzęt i wykwalifikowany personel.

Firma Roku 2018 na Śląsku

Beata Drzazga  
Założycielka i Właścicielka BetaMed S.A. w Chorzowie

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniona została: 

Klinika Laseroterapii  
i Medycyny Estetycznej 
Kategoria: Placówki usług okołomedycznych
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    podążanie za potrzebami ludzi w dobie XXI wieku  

     w zakresie estetyki i komfortu życia,
    wykorzystywanie najnowszej generacji sprzętu  

     do wykonywania zabiegów, 
    zatrudnienie najwyższej klasy doświadczonych  

     kosmetologów i lekarzy do wykonywania usług. 
 

Jerzy Gas  
Prezes Zarządu SAG Sp. z o.o.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w  Krakowie 
o  specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. 
Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie w gospodar-
ce rynkowej” w Krakowskiej Szkole Przedsiębiorczości Aka-

demii Ekonomicznej w  Krakowie. Staż zagraniczny m.in. 
w AFOREST EMOM w Metz (Francja) – „Ekonomia rynku i za-
rządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi”. Posiada 
uprawnienia poświadczone egzaminem dla kandydatów 
na członków Rad Nadzorczych. Przez sześć kadencji członek 
Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Polskiej Akademii 
Nauk. Ukończył Akademię Zarządzania Deloitte&Touche 
oraz szereg staży i  szkoleń krajowych oraz zagranicznych  
z  zakresu handlu, finansów, zarządzania organizacjami,  
restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doceniony w  2016 
roku wyróżnieniem Złotego Dukata, wcześniej laureat  
Krakowskiego Dukata – wyróżnienia Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Krakowie w kategorii „Menedżer Firmy”. Szczyci  
się posiadaniem Złotego i Platynowego Lauru Kompeten-
cji i Umiejętności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowi-
cach. Odznaczony Srebrną Honorową Odznaką za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego.

SAG Sp. z o.o.
Dumą firmy jest jej produkt – lina płaska stalowo-gumowa-
wyrównawcza SAG wyróżniona na  41 Targach Innowacji 
„Eureka” w Brukseli. Opracowana przez polskich inżynierów 
i  naukowców stanowi przełom w  światowym górnictwie  
w zakresie jakości, wytrzymałości na korozję oraz długoletniej  
eksploatacji. Jest eksportowana m.in. do Rosji, Białorusi, 
Kazachstanu, Wietnamu, Maroka. 

Od 2011r. spółka doskonali kompetencje w  spawaniu 
pojazdów szynowych, a  od 2015 roku realizuje do-
stawy członów środkowych z  niską podłogą dla firmy  
Tramwaje Śląskie S.A.. W ubiegłym roku produkt został wyróż-
niony Honorowym Dyplomem im. Teodora Baranowskiego 
IPH w  Krakowie jako potwierdzenie wdrażania, stosowania  
innowacyjnych technologii. 

Energooszczędne krążniki SAG mają zastosowanie w wielu 
dziedzinach przemysłu: górnictwie, energetyce, cemen-
towniach, zakładach transportowych. Charakteryzują się 
niską energochłonnością, zwiększoną efektywnością oraz 
trwałością. SAG nieprzerwanie od blisko 10 lat przeprowa-
dza badania zarówno statyczne, jak i eksploatacyjne krąż-
ników, wprowadzając szereg udoskonaleń w celu obniżki 
kosztów eksploatacji swoich produktów. 

Dla zapewnienia właściwych standardów produkcji  
i zarządzania SAG Sp. z o.o. działa w oparciu o Zintegro-
wany system Zarządzania EN ISO 9001:2015, PN-N 18001 
oraz EN ISO 3834-2.

Firma Roku 2018 na Śląsku

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

SAG Sp. z o.o. 
Kategoria: Średnia firma produkcyjna
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach) 

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    stałe wprowadzanie udoskonaleń wytwarzanego produktu,
    mocną pozycje na rynku lin stalowo gumowych,
    dobra relacje ze środowiskiem menedżerskim i społeczną 

     odpowiedzialność biznesu. 
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Jest jednym z pomysłodawców i twórców Parku Naukowo 
-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z  o.o.  
Dodatkowo przez 23 lata był kierownikiem Katedry Budo-
wy Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym 
Politechniki Śląskiej, a  także był kierownikiem Studium 
Doktoranckiego. W  latach 1990-1993 pełnił również funkcję  
Prodziekana Wydziału Mechanicznego - Technologicznego. 

Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol jest autorem ponad  380 
opublikowanych w  kraju i  za granicą prac naukowych, 15 
książek i  skryptów, ponad 150 prac naukowo-badawczych, 

w  tym w  ponad 20 projektach wdrożeniowych (Projekty 
Celowe finansowane przez KBN i  MNiSzW), a  także uzyskał 
15 patentów. Był promotorem 11 zakończonych prac dok-
torskich. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne kon-
centrują się na obrabiarkach skrawających i  dotyczą ich au-
tomatyzacji, komputerowego wspomagania konstruowania, 
nowoczesnych metod badań i obliczeń MES, serwonapędów 
oraz modelowania i  symulacji komputerowej. Od momentu 
powstania (2004r.) jest Prezesem Parku Naukowo-Technolo-
gicznego „Technopark Gliwice” Sp. z  o.o., w  ramach którego 
kierował wieloma projektami i  inicjatywami wspierającymi 
młodych ludzi w  zakładaniu działalności gospodarczej, pro-
mującymi przedsiębiorczość oraz wspierającymi transfer 
technologii z Politechniki Śląskiej do MŚP. Prezes Technopar-
ku Gliwice Profesor Jan Kosmol w  dniu 13.10.2017r. został 
również odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w  pracy na-
ukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie nauki 
w  Polsce, za wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości 
oraz wybitne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

„Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest parkiem naukowo-tech-
nologicznym, który został powołany do życia 27.04.2004r. 
przez: Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską, Katowicką Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną S.A.

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” 
Sp. z o.o. to nowoczesne centrum wsparcia przedsiębiorczo-
ści. Dobra infrastruktura, usługi szkoleniowo-doradcze oraz 
realizacja międzynarodowych, centralnych i  regionalnych 
programów wsparcia tworzy przyjazny klimat dla biznesu. 
Wszystko to jest  ważne zwłaszcza dla przedsiębiorczości 
akademickiej, która w  naszym Parku jest szczególnie istot-
na. Aktywne zaangażowanie Technoparku Gliwice w rozwój 

przedsiębiorczości w  regionie i  poza nim potwierdza nasza 
szeroka współpraca z  instytucjami technologicznymi, uczel-
niami, parkami naukowymi, organizacjami zagranicznymi 
oraz liczne realizowane projekty. Do dnia dzisiejszego in-
stytucja zrealizowała prawie 50 projektów realizując tym 
samym swoja główną misje. Technopark Gliwice to rów-
nież rozległa, poszerzającą się sieć kontaktów i  powiązań  
pomiędzy firmami działającymi w  różnorodnych obszarach.   
Dzięki wieloletniej działalności Park posiada ogromną bazę 
technologiczną i ekspercką. Nasz Park to w końcu platforma 
współpracy pomiędzy sferą nauki, a  biznesem. Uważamy,  
że innowacyjne, kreatywne, oryginalne koncepcje i  rozwią-
zania powinny być szybko i  skutecznie przetwarzane w  po-
żyteczne produkty rynkowe. To dlatego tak istotnym celem 
naszej działalności jest transfer nowoczesnych technologii do 
gospodarki, a przy tym wykorzystanie ogromnego potencjału 
intelektualnego tkwiącego w społeczeństwie naszego regio-
nu.

Gliwicki Technopark ma w  chwili obecnej  dwa budynki: 
przy ul. Konarskiego o powierzchni 3,5 tys. m kw. oraz przy 
ul. Wincentego Pola o powierzchni 1 tys. m kw. Działa w nich 
około 90 firm. Teraz przedstawiciele Technoparku przymierza-
ją się do budowy trzeciego budynku. Będzie on miał trzy kon-
dygnacje i około 1,4 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Będzie 
zintegrowany z istniejącym już inkubatorem przedsiębiorczo-
ści specjalnym łącznikiem, w którym również znajdą się biura.

Rok 2019 to jednak nie tylko budowa nowego budynku, ale 
również zakończenie instalacji farmy fotowoltaicznej, która 
ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez 
budynki Wnioskodawcy przy ul. Wincentego Pola 27 oraz 
Konarskiego 18c, czego skutkiem będzie ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery.

Firma Roku 2018 na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Technopark Gliwice Sp. z o.o. 
Kategoria: Lider wsparcia innowacji
(rekomendacja: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    pełną realizacje statutowych założeń powstania instytucji,
   stworzenie poważnej bazy technologicznej i eksperckiej  

     w zakresie wdrażania innowacji,
   działanie aktywnej platformy współpracy pomiędzy nauką   

     a biznesem,
   otwartość na szerokie kontakty ze środowiskiem przedsiębiorców. 

prof. dr hab. inż. Jan Kosmol 
Twórca Technopark Gliwice 

Maciej Sikora
Właściciel firmy Braks

Maciej Sikora-  założyciel  rodzinnej firmy  wraz z rodzicami 
Braks Restauracje której początki były w  starym autobusie 
„ogór” który służył za pierwszą restauracje, doświadczenie 25 

letnie w gastronomii oraz w zarządzaniu biznesem już od 20 lat. 

Obecnie prowadzi  działalność wraz z  małżonką Anetą.  
Mocno związany z  Mysłowicką siatkówką  z  klubem Silesia 
Volley której jest jednym z sponsorów już od ponad 10 lat.

W  latach 2012-2014 Prezes Stowarzyszenia Wspierania 
i  Rozwoju Przedsiębiorczości  WiR skupiające małe i  duże  
firmy działające na terenie Mysłowic,

Firma skupia Bistro Braks serwujące posiłki  nieprzerwanie 
od 1994 roku, od 2004 Braks catering organizowanie kom-
pleksowych  imprez plenerowych, największa realizacja  Dni 
Mysłowic 8.000 osób,  Przystanek Bądź jak Jezus około 10.000 
osób, Światowe Dni Młodzieży około 5000 tys osób przez  
5 dni , Mistrzostwa Świata w piłce plażowej World Tour gdzie 
otrzymaliśmy wysokie noty za organizację, od 2006 roku 
nowe karty historii zakup i modernizacja budynków pokopal-
nianych  Szyb Bończyk, który dzisiaj jest wizytówką miasta i  pe-
rełką właściciela a zarazem pokazaniem że można uratować 
i dać  drugie życie tego typu budynkom i zachowanie historii, 
tożsamości  połączonej z prowadzeniem biznesu. Szyb Boń-
czyk w 2017 otrzymał główną nagrodę w konkursie ogólno-
polskim Modernizacja roku 2016 i jest wysoko oceniany przez 
ludzi z branży architektonicznej.

W Szybie odbywają się spotkania biznesowe, konferencje oraz 
bankiety .Gościli Prezydenci, premierzy ludzie kultury i sportu.

W  planach odbudowa ostatniego budynku kompleksu, 
nadszybia planowana od 2019 roku. Marzeniem jest odku-
pienie wieży szybowej  z likwidowanej kopalni  i postawienie 
jej na terenie Szybu Bończyk z którego niestety kiedyś ją bez-
powrotnie zniszczono.

Firma mocno działa społecznie i  charytatywnie i  wspiera 
wiele ciekawych inicjatyw.

Realizujemy min:

• Spotkania Wigilijne dla samotnych ( od 7 lat)

• Śniadanie Wielkanocne ( 2 edycje)

• Obchody dnia dziecka dla domów dziecka (5 realizacji  
zebrane ponad 50 tysięcy zł)

• Bal charytatywny dla Hospicjum Cordis (4 bale zebrane środ-
ki ponad 130 tysięcy złotych)

I wiele innych pomniejszych działań i inicjatyw lokalnych któ-
rych dziesiątki podziękowań jest na ścianach w siedzibie firmy  
i jest dumą właścicieli świadczącej o dojrzałości biznesowej.

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Maciej Sikora
Kategoria: Udana rewitalizacja terenów poprzemysłowych
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
  Udana rewitalizacja obiektów pokopalnianych
  stały rozwój ofert usług gastronomicznych,  

    kateringowych, plenerowych
  Docenianie roli społecznej odpowiedzialności  

    biznesu dla środowiska lokalnego

Firma Roku 2018 na Śląsku

Michał Gawroński
Prezes IPRO EKOPAK

Michał Gawroński, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania 
w Warszawie, Prezes Zarządu Amber Eco Sp. z o.o., Prezes 
Zarządu IPRO „EKOPAK”, koordynator społecznej ogólno-

polskiej Kampanii EKON, pomysłodawca Międzynarodowej 
Konferencji EKON - promującej koncept gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Wieloletni działacz na rzecz ochrony środowiska, 
prowadzący szkolenia, spotkania i wydarzenia w zakresie edu-
kacji ekologicznej dla młodzieży i dorosłych, zaangażowany 
w działalność społeczną i budowanie relacji międzyludzkich, 
realizujący filozofię kapitału ludzkiego oraz promujący w spo-
łeczeństwie model zrównoważonego rozwoju. 

Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” realizu-
jąca zapisy Unijnej Dyrektywy Opakowaniowej podpisała dwa 
Dobrowolne Porozumienia z Marszałkiem Województwa Ślą-
skiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, 
transportu, odzysku w tym recyklingu lub unieszkodliwiania 
odpadów powstałych z opakowań po środkach niebezpiecz-
nych oraz opakowań wielomateriałowych. Głównym celem 
porozumienia jest wspieranie przedsiębiorców w realizo-
waniu obowiązków odzysku i recyklingu, w szczególności  
odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz 
po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin. 
Działanie naszej Izby jest kluczowym elementem systemu  
gospodarki o obiegu zamkniętym, poruszanym obecnie  
w wielu unijnych dyrektywach, jak przepisach wewnętrz-
nych krajów wspólnotowych. Izba Pracodawców Recyklingu  
Opakowań EKOPAK prowadzi szeroko zakrojone działa-

nia edukacyjne wspierając ogólnopolską społeczną Eko 
- kampanię EKON ( www.kampania-ekon.pl ), której celem 
jest uświadomienie społeczeństwa w temacie właściwego  
postępowania z odpadami niebezpiecznymi znajdującymi się 
w strumieniu odpadów komunalnych. Ekopak organizuje liczne  
konferencje, spotkania i szkolenia – m.in. wraz z Partne-
rem Izby firmą Amber Eco Sp. z o.o., działającą od wielu lat  
w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 
współorganizuje AKADEMIĘ EKOLOGII, w trakcie której uświa-
damia przedsiębiorców o ciążących na nich obowiązkach 
wynikających z przepisów prawa. Chcemy by jak najwięcej 
osób miało świadomość, jak ważne jest odpowiednie go-
spodarowanie odpadami. Znajomość tej wiedzy przyczynia  
się do osiągania lepszych wyników ekonomicznych przez 
przedsiębiorców, jak i efektywnego zarządzania posiadany-
mi zasobami, a w końca – co może wydawać się najbardziej 
istotne – unikania wysokich kar nakładanych przez organy 
kontrolne.

Innowacyjna Firma Roku 2018 na Śląsku
Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: 

IPRO EKOPAK 
Kategoria:  Firma usług pro-ekologicznych
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
   popularyzja systemu gospodarki w obiegu zamkniętym,
    przedstawianie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań  

      z zakresu recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, 
  prowadzenie na Dużą skalę akcje edukacyjno-uświadamiającej      

      w temacie właściwego postępowania z odpadami

Firma PTH Technika Sp. z  o.o. została założona ponad 
30 lat temu w  sierpniu 1988 r. Początkowy okres rozwoju 
był klasyczny dla wielu podmiotów powstałych w  tam-
tym czasie: działalność handlowa i  budowlana. Przejście 

na wyspecjalizowaną działalność nastąpiło dość szybko. 
Z  jednej strony było to oprogramowanie dla urzędów sta-
nu cywilnego (którą przejął wydzielony pomiot Technika 
IT S.A.) z  drugiej dziedzina związana z  przetwarzaniem  
i  recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i  elektro-
nicznego. Wymagało to posiadania decyzji środowiskowych  
i  specjalistycznych instalacji. Działalność ta koncen-
trowała się na wytwarzaniu bardziej zaawansowanych 
technologicznie produktów. I  tak wspólnie z  oddziałem 
Instytutu Metali Nieżelaznych w  Legnicy opracowano 
i  wdrożono technologię recyklingu szkła kineskopowego,  
z którego produkowano topnik żużlotwórczy. Technologia ta 
otrzymała patent  i srebrny medal na targach Brussels Eureka 
w 2012 r.

W latach 2012 - 2016 wyprodukowano i wysłano do huty 
ołowiu w  Legnicy ponad 6 tys. mg topnika. Idąc dalej tą 
drogą we współpracy głównie z  gliwickim Instytutem Me-
tali Nieżelaznych została opracowana w  roku 2014 nowa 
metoda recyklingu czarnej masy (masa katodowo-anodowa 
z  baterii) w  ramach Dużego Bonu. Produkty końcowe tej 
technologii znajdą zastosowanie w  przemyśle hutniczym 
(huty cynku w Polsce i huty manganu w Europie). Tak więc 
z założonej 30 lat temu małej spółki powstały dwa podmio-
ty: informatyczna Technika IT S.A. i technologiczno-recyklin-
gowa  PTH Technika Sp. z  o. o., która od 2014 r. w  ramach 
programów PARP Bony na innowacje  uzyskuje nowe tech-
nologie recyklingu. 

Technologie te są komercjalizowane w   celowych spół-
kach córkach o  charakterze  startup, np.: technologia  

recyklingu czarnej masy jest komercjalizowana w   Tech-
nice Recykling sp. z o. o. w ramach programu 3.2.2. Kredyt  
na innowacje technologiczne, zaś nowoopracowana przez 
gliwickich naukowców technologia bezodpadowej tech-
nologii recyklingu akumulatorów do urządzeń i  pojazdów 
elektrycznych będzie komercjalizowana w ramach nowego 
startup’u  Lithium sp. z o. o. 

Aktualna działalność spółki PTH Technika wpisuje się 
w  gospodarkę obiegu zamkniętego i  wychodzi naprzeciw 
programowi elektromobilności, który za kilka lat będzie 
dostarczał odpadowych zużytych baterii do recyklingu. 
Prowadzone projekty badawcze kończą się zgłoszeniami 
patentowymi.

Wieloletnim prezesem firmy PTH Technika Sp. z  o. o.  
i spółek córek Technika Recykling i Lithium jest mgr inż. Pa-
weł Gajowski - absolwent Politechniki Szczecińskiej i  były 
pracownikiem naukowy Instytutu Metali Nieżelaznych. Jest 
współautorem 12 udzilonych patentów i wielu prac nauko-
wo-badawczych i wdrożeniowych.

Innowacyjna Firma Roku 2018 na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚSM wyróżnion została: 

PTH Technika Sp. z o.o. 
Kategoria: Mała firma wytwórcza
(rekomendacja: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach)  

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    realizacje wielu innowacyjnych projektów z zakresu  

      recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
    dobrą współprace ze sferą nauki, 
    wpisanie się działalności firmy w gospodarkę obiegu  

     zamkniętego, szczególnie w zakresie zużytych baterii  
     elektrycznych.

Paweł Gajowski 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Techniczno 
Handlowego „Technika” Sp. z o.o 
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SEVITEL jest wiodącym dostawcą i  producentem najwyż-
szej jakości, innowacyjnych rozwiązań z  zakresu systemów 
telekomunikacyjnych, gazometrycznych, teleinformatycz-

nych, zasilania gwarantowanego oraz  zapewnienia szeroko  
rozumianego bezpieczeństwa pracy, dedykowanych  
dla branży górniczej oraz innych obiektów przemysłowych.

Działając od 2001 roku nasza firma prowadzi działalność 
w zakresie projektowania, produkcji, wykonawstwa urządzeń, 
sieci i  systemów oraz z  sukcesem realizuje liczne wdrożenia 
w  kraju, zapewniając Klientom dostęp do pełnego cyklu 
usług.

Jednym z kluczowych produktów firmy SEVITEL jest zinte-
growany system bezpieczeństwa SMP-NT/SV, który stanowi 
kompleksowe, zgodne z wymaganiami obowiązujących prze-
pisów, rozwiązanie problemu wizualizacji i monitorowania 
procesów technologicznych, ewidencji załogi oraz kontroli 
zagrożeń naturalnych, a także alarmowania o stanach kry-
tycznych, system radiowej lokalizacji i antykolizji  PORTAS 
oraz elektroniczny system ewidencji środków strzałowych 
TRYTON.

Głównym modułem systemu bezpieczeństwa jest system 
dyspozytorski THOR, wraz z  wizualizacją, sterowaniem i  lo-
kalizacją. Nowoczesne dyspozytornie, zbudowane pod klucz, 
bądź przeniesione i  zmodernizowane, zostały zrealizowa-
ne w  Polskiej Grupie Górniczej S.A. KWK  Bielszowice, TAU-
RON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski, CTL  Logi-
stics, a  najnowsze zostały odebrane w  KGHM Polska Miedź 
S.A. ZG  Polkowice-Sieroszowice oraz ZG Lubin. W  zakresie  
realizacji firma wdrożyła również w KGHM Polska Miedź S.A.  

ZG Lubin system wizualizacji Wonderware InTouch oraz Mile-
stone Systems do monitoringu wizyjnego.

System dyspozytorski THOR jest uniwersalnym, komplek-
sowym rozwiązaniem przeznaczonym do pracy w  dyspozy-
torniach zakładów przemysłowych. Główne zastosowanie 
systemu to rejestracja i wizualizacja wybranych parametrów 
środowiska oraz procesów technologicznych, a także archiwi-
zacja i raportowanie ułatwiające analizę stanu monitorowane-
go obiektu.

Kompleksowa i nowatorska oferta firmy pozwala nie tylko 
na podniesienie bezpieczeństwa, ale również na wzrost efek-
tywności i wydajności pracy.

Od 2017 roku firma SEVITEL, razem z partnerami, realizuje 
projekt w ramach konkursu CuBR III pt. „Innowacyjny system 
łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo - komoro-
wych w podziemnych zakładach górniczych”.

Dowodem uznania środowiska biznesu dla działań, dyna-
micznego rozwoju i  potencjału firmy są wyróżnienia Złoty 
Laur Innowacyjności, Diament Forbesa oraz Gazele Biznesu, 
a  także Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji 
Gospodarczych i Naukowych INTARG - „Elektroniczny System 
Ewidencji Środków Strzałowych TRYTON” oraz Srebrny Medal 
63. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych 
i Nowych Technik  „Brussels Innova” 2014 - Autonomiczny Ze-
spół Rejestrująco - Pomiarowy AZRP.

Innowacyjna Firma Roku 2018 na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

SEVITEL Sp. z o.o. w Katowicach 
Kategoria: Duża firma usług informatycznych 
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach) 

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    stałe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych  

      dla branży górniczej oraz w branży przemysłowej,
    realizacje wielu innowacyjnych rozwiązań przy budowie 

      dyspozytorni w KGHM Polska Miedź SA,
    możliwość realizacji inwestycji kompleksowych „pod klucz” 

      na konkurencyjnych warunkach, po analizie potrzeb.

Bartosz Jakóbiński
Członek Zarządu SEVITEL Sp. z o.o. 

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie, 
    stały innowacyjny rozwój firmy,
    dbanie o stałe doskonalenie kadry pracowniczej,
    działalność społeczną w środowisku menedżerskim. 

Krzysztof Klimosz (ur. 1974 r.), prezes Stadion Śląski Sp. z o.o.,  
ukończył studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej 
w  specjalności konstrukcje budowlane oraz inżynierskie  
na Politechnice Śląskiej w  Wydziale Budownictwa w  specjal-

ności inżynieria miejska z rozszerzonym zakresem konstrukcji 
budowlanych i specyfiki realizacji inwestycji miejskich i sanitar-
nych.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej w latach 1998-
2006 pracował jako inspektor nadzoru robót drogowych w DTŚ SA.  
Do czasu wyboru na prezesa Stadionu Śląskiego prowadził 
także własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem 
inwestycyjnym oraz nadzorem budowlanym, specjalizując  
się w inwestycjach drogowych oraz budową obiektów inżynier-
skich.

Krzysztof Klimosz posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w  specjalności kon-
strukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Na prezesa spółki 
Stadion Śląski został wybrany 2 listopada 2015 r. Dokoń-
czył modernizację Stadionu Śląskiego, a  po otrzymaniu 
pozwolenia na użytkowanie obiektu stadion mógł otwo-
rzyć swoje podwoje ponownie dla kibiców, co nastąpiło  
1 października 2017 r. 

W  pierwszym roku działalności po ponownym otwarciu  
na obiekt powróciła piłka nożna, lekkoatletyka, kolarstwo i żu-
żel, tym samym udowadniając, że Stadion Śląski jest areną wie-
lofunkcyjną, na której może się odbyć niemal każda impreza. 
Na chorzowski obiekt wróciły dyscypliny, które niegdyś za spra-
wą znakomitych osiągnięć wybitnych sportowców tworzyły le-
gendę Śląskiego. Tylko przez pierwsze 12 miesięcy magia „Kotła 

Czarownic” przyciągnęła ponad 700 tys. osób. 

Stadion Śląski dziś to:

•  największa w Polsce arena lekkoatletyczna,

•  największa i najlepsza otwarta scena muzyczna w Polsce,

•  nowoczesna arena piłkarska,

•  niepowtarzalna lokalizacja na terenie największego parku  
        w Europie. 

Obiekt spełnia najwyższe wymogi stawiane stadionom  
piłkarskim – kategoria 4 wg klasyfikacji UEFA. Posiada również 
certyfikat IAAF Class 1, który potwierdza najlepsze parametry 
i zgodność wymogów niezbędnych do organizacji mistrzostw 
Europy i mistrzostw świata w lekkiej atletyce. 

Aktualna pojemność obiektu to 54 378 miejsc siedzących.  
Pojemność stadionu w przypadku koncertów z wykorzysta-
niem murawy i bieżni lekkoatletycznej sięga nawet 85 000 
widzów.

Stadion wzbogacił się ponadto o:

• 25 lóż VIP z miejscami do siedzenia dla 384 osób,

• 1777 miejsc biznesowych oraz do 842 stanowisk  
       dla mediów,

• 106 miejsc dla osób niepełnosprawnych,

• 38 punktów gastronomicznych.

Krzysztof Klimosz 
Prezes Zarządu, Stadion Śląski Sp. z o.o. 

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Krzysztof Klimosz 
Kategoria: Firma usług sportowo-kulturalnych
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Menedżer Roku 2018 na Śląsku

Jerzy Suchoszek urodził się 20 stycznia 1952 roku w Dąbrowie 
Górniczej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów na Po-
litechnice Śląskiej, to jest w  roku 1976, rozpoczął pracę 
w firmie DAMEL, pracując w niej nieprzerwanie do dnia dzi-

siejszego, w tym w latach 1980-1990 na kolejnych stanowi-
skach kierowniczych, 1990-1999 jako Dyrektor Techniczny,  
a następnie, od chwili komercjalizacji w roku 1999 do dnia 
dzisiejszego, jako Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny.

Jerzy Suchoszek pełni wiele funkcji społecznych, w  tym 
jest aktywnym członkiem Dąbrowskiej Rady Biznesu powo-
łanej przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „Damel” S.A. 
powstała w  roku 1940. Początkowy okres istnienia fabryki 
to działalność typowo remontowa. Z biegiem czasu „Damel” 
obsługuje w zakresie remontów i serwisu wszystkie kopalnie 
węgla kamiennego w Polsce.

W  latach 80-tych „Damel” rozpoczyna produkcję nowych 
silników elektrycznych, powstałych na bazie własnych opra-
cowań konstrukcyjnych.

Kolejne lata poszerzają asortyment produkowanych 
silników elektrycznych. Obecnie Dąbrowska Fabryka Ma-
szyn Elektrycznych „Damel” S.A. produkuje, remontuje 
i  serwisuje silniki elektryczne w  zakresie mocy od 8 do 
2000kW. Wśród produkowanych maszyn elektrycznych 
znajdują się tak innowacyjne silniki, jak silniki zintegrowane  
z  przemiennikiem częstotliwości, czy energooszczędne 
silniki synchroniczne z  wirnikiem z  magnesami trwałymi.  
Z   biegiem lat wzrasta znaczenie kierunków eksportowych 
w portfelu zamówień firmy, by w okresie kilku ostatnich lat 
osiągnąć wartość ponad 60%. 

Plany na przyszłość przewidują dalszy rozwój technolo-
giczny Firmy w zakresie nowoczesnych, innowacyjnych na-
pędów elektrycznych, systematyczne powiększanie rodziny 
silników zintegrowanych z  przemiennikiem częstotliwości, 
jak również dywersyfikację Klientów w  innych branżach 
i rynkach światowych.

Menedżer Roku 2018 na Śląsku

Jerzy Suchoszek 
Prezes Zarządu Dąbrowskiej Fabryki 
Maszyn Elektrycznych „Damel” S.A. 

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Jerzy Suchoszek 
Kategoria: Kierujący dużą firma produkcyjną
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów) 

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie, 
    stały innowacyjny rozwój firmy,
    dbanie o stałe doskonalenie kadry pracowniczej,
    działalność społeczną w środowisku menedżerskim. 

mgr. inż Stanisław  Wszołek
Właściciel „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. w Mysłowicach

Swoją karierę zawodową zaczynał w 1979 roku jako kie-
rowca samochodu ciężarowego.

W 1983 r został wykładowcą, instruktorem prowadząc 
wszystkie kategorie prawa jazdy w ośrodku szkolenia kie-
rowców LOK, a później w wyniku awansu został kierowni-
kiem.

W roku 1990 założył działalność  otwierając OŚRODEK 
SZKOLENIA KIEROWCÓW w Mysłowicach.

Podjął równocześnie studia inżynierskie na wydziale 
ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ. 

W roku 1996 ukończył studia zdobywając tytuł inżyniera 
o specjalności  ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA Reali-
zując ciągły  rozwój  firmy  w latach 2003-2005  ukończył 
również  studia  magisterskie na POLITECHNICE CZĘSTO-
CHOWSKIEJ na wydziale ZARZĄDZANIA o specjalności 
MARKETING I ZARZĄDZANIE.

Wspiera współfinansując akcje charytatywne, imprezy 
sportowe oraz promujące bezpieczeństwo.

Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej  
będąc zarządach organizacji społecznych pożytku publicz-
nego.

Jest również prezesem Koła Łowieckiego „Bażant” Sie-
mianowice Śląskie. Realizując pasję łowiecką aktywnie 
uczestniczy w działaniach mających na celu dbałość  
o środowisko, gospodarkę łowiecką i rozpowszechnia-
nie wiedzy na temat myślistwa.

Jego działania zostały docenione wieloma odznaczenia-
mi państwowymi i resortowymi. 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. 
powstał w wyniku przekształcenia z Ośrodka Szkolenia Kie-
rowców mgr inż. Stanisław Wszołek.

Firma działa na terenie Śląska od 1990 roku. Jest  
nowoczesnym ośrodkiem oferującym szkolenia na prawo 
jazdy wszystkich kategorii oraz m.in. kursy dokształcające 
kierowców zawodowych (dawne świadectwo kwalifika-

cji), szkolenia okresowe, kursy ADR oraz dla kandydatów 
na doradców ADR, kursy  transportu bliskiego (obsługi 
wózków jezdniowych, żurawi przenośnych – HDS, żurawi 
samojezdnych oraz podestów ruchomych – zwyżki), kurs 
przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Kompetencji 
Zawodowych Przewoźnika, a także kursy na instruktorów 
nauki jazdy kat. A, B, C, D, B+E, C+E, D+E, T. 

Oferowane są również usługi szkolenia na operatorów: 
koparek   kl. III i I,   ładowarek kl. III i I, koparko-ładowarek, 
walców, spycharek, wielozadaniowych nośników osprzę-
tów, przecinarek do nawierzchni dróg oraz pił mechanicz-
nych do ścięcia drzew. 

Ośrodek  ma na stanie nowoczesny tabor samochodowy, 
spełniający ustawowe wymogi, dużą ilością sal wykłado-
wych oraz profesjonalną kadrą pracowniczą i pedago-
giczną. Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2015, Akredytacje 
Śląskiego Kuratora Oświaty, Rejestr Instytucji Szkolenio-
wych, Wpis do niepublicznych placówek kształcenia usta-
wicznego i praktycznego oraz wiele innych dopuszczeni  
i zatwierdzeń.

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Stanisław  Wszołek
Kategoria: Kirujący rodzinną firmą usługową
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów)  

Menedżer Roku 2018 na Śląsku

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie, 
    stały innowacyjny rozwój firmy,
    dbanie o stałe doskonalenie kadry pracowniczej,
    działalność społeczną w środowisku menedżerskim. 
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Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    najwyższe kwalifikacje menedżerskie, 
    stały innowacyjny rozwój firmy,
    dbanie o stałe doskonalenie kadry pracowniczej,
    działalność społeczną w środowisku menedżerskim. 

Mgr inż. Jakub Wyciślik rozpoczął działalność rzemieślni-
czą w roku 1984. Wcześniej wydawało się że będzie naukow-
cem, gdyż po ukończeniu Politechniki Śląskiej na Wydziale 
Organizacji Produkcji rozpoczął pracę w  Instytucie Metod 
Zarządzania i Organizacji Produkcji jako asystent.

Jednak coś wtedy kazało mu wrócić do rodzinnej firmy 
swojego ojca, który był rzemieślnikiem i  prowadził zakład 
stolarski od lat dwudziestych poprzedniego wieku. Zdoby-
wa i  podnosi kwalifikacje zawodowe aż do mistrza stolar-
skiego włącznie.

Już przez 35 lat prowadzi własną firmę specjalizującą  
się w  wykonywaniu mebli pod indywidualne zamówienie 
klienta. Wzoruje się na projektach własnych oraz uznanych 
projektantów wnętrz. Działalność oparł na wyszkolonej 
przez siebie kadrze. Przygotował prawie 40 uczniów do pra-
cy w zawodzie stolarza meblowego.

Otrzymał prawie wszystkie odznaczenia i  nagrody  
rzemieślnicze z tytułem Rzemieślnika Roku 2016 oraz Oska-
rem Śląskiego Rzemiosła na czele.

Od 1993 r. jest członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł i Przed-
siębiorczości w  Rudzie Śląskiej a  od 1997 r. do dziś pełni 
funkcję Podstarszego tego Cechu.

Od 2015 r. jest w zarządzie Izby Rzemieślniczej oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. 

Od 1994 r. przez 24 lata pełnił nieprzerwanie funkcję 
radnego Rady Miasta Ruda Śląska. Jest również członkiem  
Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego w Katowicach.

Został odznaczony Odznaką Honorową za zasługi dla Roz-
woju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej oraz Brązowym 
Krzyżem Zasługi.

Ceni to co najbardziej śląskie – przywiązanie do tradycji, 
gościnność i gospodarność. 

Menedżer Roku 2018 na Śląsku

mgr inż. Jakub Wyciślik 
Właściciel firmy  FHU KEJA

Decyzją Zarządu ŚSM wyróżniony został: 

Jakub Wyciślik 
Kategoria: Mała firma rodzina
(rekomendacja: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  
w Katowicach)  

dr inż. Adam Szatkowski 
Prezes Fundacji NANONET 
Koordynator Śląskiego Klastra NANO

Dr inż Adam Szatkowski- doktor inżynier – nano-
technologia (University of Applied Sciences Munster), 
w 2015 roku zakończył studia MBA. Posiada doświad-
czenie zawodowe w zakresie komercjalizacji i obsługi 
projektów B+R, w czasie swojej kariery naukowej au-
tor prac naukowych jak i  współautor dwóch między-
narodowych patentów z zakresu zastosowania nano-
materiałów elektroluminescencyjnych. Bezpośrednio 
związany z rozwiązaniami naukowymi z obszaru nano-
technologii w wielu polskich jednostkach naukowych. 

Od marca 2018 roku dyrektor ds. badań i  rozwoju 
w firmie Prevac sp z o . o. Wcześniej dyrektor ds. badań 
i rozwoju w firmie Plasma SYSTEM SA.   Wiceprzewod-

niczący Komitetu Naukowego ds. Nanotechnologii i  In-

nowacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert 
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych techno-
logii IZTECH. Członek grupy KIS 13 NANO oraz Śląskiej 
Rady Innowacji. Od 11 lat rozwija Fundację Wspierania 
nanotechnologii i  nanonauk NANONET jako jej Prezes 
Zarządu.  Pomysłodawca, inicjator i koordynator Śląskie-
go Klastra Nanotechnologicznego.

Nowy Członek Honorowy Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów

PROBLEMEM SĄ LICZNE ZMIANY SPOŁECZNE 
ZWIĄZANE Z GLOBALIZACJĄ.

Wywiad z prof. dr hab. Janem Klimkiem Prezesem Zarządu  
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Jest Pan jedną z  najbardziej zasłużonych osób  
w  polskim rzemiośle. Jak Pan ocenia okres swojej 
działalności dla tego środowiska?

Od lat 80. XX wieku Polska gospodarka prze-
szła ogromną transformację, zmieniła się sytuacja  
rzemieślników, niestety, w ciągu ostatnich lat dokona-
ła się również spora zmiana w myśleniu o kształceniu 
zawodowym. Odkąd po raz pierwszy zostałem Preze-
sem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości w Katowicach, minęło już jedno pokolenie, 
szkolnictwo zawodowe zostało przemodelowane, dzi-
siaj mówimy o kształceniu dualnym - osobiście jestem 
dowodem na to, że karierę można zacząć od szkoły za-
wodowej - zaczynałem jako uczeń cukiernictwa, dziś  
z tytułem profesora wykładam w Szkole Głównej Handlo-
wej  w Warszawie. Do wybrania kształcenia w rzemiośle  
zachęcam również młodzież stojącą przed wyborem 
dalszej ścieżki nauki.

Jakie są problemy tej grupy zawodowej i co udało 
się uregulować w ostatnim okresie?

Jednym z  najważniejszych problemów, przed jakimi  
stoją Rzemieślnicy - Pracodawcy województwa  
śląskiego jest brak talentów. A  takie talenty rodziły  
się w szkołach zawodowych. Chociaż przez lata, ze względu  
na zły wizerunek szkół zawodowych, utraciliśmy wiele 
talentów, obecnie widać powrót do szkolnictwa bran-
żowego. Zdajemy sobie sprawę, że bez wykształco-
nych specjalistów gospodarka nie będzie się szybko 
rozwijać. Mam nadzieję, że Polska, w  najbliższych latach,  
zacznie się wydobywać z kryzysu rynku fachowców.

Kolejnym problemem są liczne zmiany społeczne 
związane z  globalizacją. Klient musi być obsłużony 
szybko, co wynika ze znacznie zwiększonego tempa 
życia. Nie wszyscy nadążają za tymi zmianami, ale dla 
Rzemieślnika jakość i  wysokie kwalifikacje są kluczem 
do utrzymania się na rynku.

W  Polsce jest ponad 800 tysięcy firm z  tożsamo-
ścią rodziną i  wytwarzają ok. 18% PKB. Sukcesja – 
to duży problem, jak to poprawić?

Szacujemy, że w naszym kraju od 65% do nawet 80% 
wszystkich przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Ta róż-
nica wynika z tego, że nie ma jednej definicji przedsię-
biorstwa familijnego. A  Śląsk jest pod tym względem 
szczególny. Bardzo tradycyjny i rodzinny. W świadomo-
ści wielu Polaków firmy rodzinne to malutkie, niewiele 
znaczące przedsiębiorstwa. Prawda jest jednak inna.

Jedną z największych bolączek w firmach rodzinnych 
jest sukcesja. Z  jednej strony osoba, która zarządza 
taką firmą, obawia się, że ktoś zrobi to gorzej. Inni boją  
się emerytalnej nudy, a  pozostali nie chcą skłócać  
rodziny, ponieważ syn może się obrazić, gdy firmę przej-
mie córka. Jest także grupa, która boi się tego, że ktoś 
poprowadzi firmę lepiej. W  momencie, gdy sukcesja 
nie jest przeprowadzona w  odpowiednim czasie, oso-
ba, która miała przejąć np. rodzinny zakład, ląduje już  
w korporacji albo zakłada swoją własną firmę.

Problemem jest także to, że przedsiębiorstwa familijne 
nie wprowadzają innowacyjnych rozwiązań, a to szansa 
na to, by utrzymać się na rynku krajowym i spróbować 
swoich sił na rynkach zagranicznych. 

Jest Pan profesorem Szkoły Głównej Handlowej, 
czy absolwenci - czyli przyszłe kadry w gospodarce 
- wykazują ducha przedsiębiorczości, jakie są Pana 
obserwacje?

Zauważyłem, że czasy, kiedy studia równały się 5-let-
niemu okresowi beztroski, już dawno odeszły w zapo-
mnienie. Obecnie Studenci coraz częściej już na pierw-
szym roku skutecznie godzą pracę zarobkową z nauką. 
Nierzadko zakładają własne biznesy!

Ci młodzi ludzie dopiero wkraczają w  dorosłe  
życie, dalej zdobywają wiedzę, ale mają już jakiś  
pomysł na siebie, mniej więcej wiedzą, co chcą 
robić, gdzie pracować - nie ograniczają się je-
dynie do chodzenia na wykłady.

Absolwenci oraz Studenci Szkoły Głównej 
Handlowej w  Warszawie są przedsiębior-
czy - ale również kreatywni, otwarci i przede 
wszystkim odważni. Bardzo charakterystycz-
ne jest to, że nastąpiła zmiana pokoleniowa, 
młodzież, która zastępuje tych, którzy odcho-
dzą na emeryturę, jest komunikatywna i jeszcze 
bardziej skierowana na rynki zachodnie. Obecnie 
młodych ludzi cechują umiejętności prak-
tyczne w  prowadzeniu biznesu, jak 
również w  organizacji przed-
sięwzięć społecznych, potra-
fią uruchomić własną firmę 
i sprawnie ją poprowadzić.

Jest Pan autorem wielu 
wydawnictw książkowych 
z  zakresu zarządzania -  
co opisują?

Zarządzanie dzisiejszą 
organizacją staje się coraz 
bardziej złożone - w całej 
rozciągłości odnosi się to 
także do sektora małych 
i  średnich przedsię-
biorstw, które odgry-
wają dość istotną rolę 
w naszej gospodarce. 
W  swoich książkach 
skupiam się m.in. na 
zderzeniu teorii za-
rządzania z praktyką. 
Codzienna obser-
wacja funkcjonowa-
nia polskich małych 
i  średnich firm oraz 
zakładów rzemieślni-
czych pozwoliła mi na 
dokonanie oceny, na ile 
polskie przedsiębior-
stwa oraz ich właścicie-
le i  kadra zarządzająca 
przyswoiły podstawowe 
kanony zarządzania, jak je 
stosują w  codziennym za-
rządzaniu przedsiębiorstwem 
i  jak te przedsiębiorstwa przy-
stosowują się do zmieniającej  
się rzeczywistości. Bardzo ważne 

dla mnie jest również podejmowanie nowoczesnych 
aspektów nauk o  zarządzaniu, a  mianowicie mode-
lowanie zarządzania firmami rodzinnymi oraz opra-
cowanie koncepcji dalszego rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez zaprezentowanie strategii kie-
rowania tym sektorem oraz wzbogacenie teorii zarzą-
dzania strategicznego, z uwzględnieniem dotychczaso-
wych rozwiązań i doświadczeń praktycznych.

Rozmawiał: Tomasz Jachimowicz
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Koncepcja Przemysłu 4.0 obejmuje obszary, do któ-
rych zalicza się liczne technologie i związane z nimi 
paradygmaty. Do głównych elementów, które są 
ściśle związane z ideą Przemysłu 4.0, należy więc zali-
czyć: przemysłowy internet rzeczy, produkcja oparta 
na chmurze, inteligentne fabryki, systemy cyber - fi-
zyczne czy społeczny rozwój produktu. Po produkcji 
mechanicznej napędzanej siłą pary, produkcji maso-
wej z zastosowaniem energii elektrycznej oraz ste-
rowanej komputerowo zautomatyzowanej linii pro-
dukcyjnej, nadszedł czas tzw. jednorodnego syste-
mu cyber fizycznego (cyber-physical system = CPS).  
Zasadniczo jest to kombinacja elementów sprzętu/ 
oprogramowania / komunikacji, ze szczególnym na-
ciskiem na komunikację. Mówiąc wprost, maszyny 
stają się coraz bardziej inteligentne. Będą one komu-
nikować się ze sobą oraz korzystać ze wspólnych da-
nych. Tak naprawdę, będą one tworzyć swoje własne 
„sieci społecznościowe”. Mówi się, że te inteligentne 
„społeczności” maszyn spowodują wzrost produkcji 
o 30% oraz spadek jej kosztów o 25%.

Przemysł 4.0 oznacza zmianę mentalnościową. 
Przedsiębiorca musi się zastanowić, czy lepiej mu 
się zamknąć w swoich czterech ścianach i być dość 
dobrym w tym, co robi, czy wyjść zdecydowanie sze-
rzej, z nastawieniem ekspansywnym. Takie podejście 
jest szczególnie widoczne u Niemców Oni potrafią 
się zjednoczyć dla stworzenia czegoś bardziej za-
awansowanego. Bardzo duży problem w warunkach 
polskich to – brak zaufania i obawa przed wyciekiem 
informacji w działaniach innowacyjnych czy niezro-
zumienie zasad wspomagania informatycznego z za-
kresu instrumentów systemu „Przemysł 4.0”.

Polskie firmy, eksportując cześć swoich wyrobów 
maja kontakt z rynkiem światowym gdzie wytwórcy 
prześcigają się w nowoczesnych rozwiązaniach, cią-
gle dostosowują ofertę do nowych wymagań rynku 
w tym kompleksowa obsługę oraz marketing po 
sprzedażowy. Za dużo jest jeszcze eksportowanych 
wyrobów o niskiej wartości dodanej w zakresie kapi-
tału intelektualnego. Z tego wynika również  o wiele 
niższa rentowność sprzedaży tych często półproduk-
tów w stosunku do  kompletnych urządzeń czy obiek-
tów montowanych i sprzedawanych „pod marką” firm 
zachodnich. Zostaje  zatem mniej środków na rozwój 
i innowacje. Dotyczy to przede wszystkim MSP. Pol-
scy producenci są obecnie zmuszeni do konkurowa-
nia w skali międzynarodowej, gdzie poziom automa-
tyzacji procesów i redukcji kosztów wytwarzania jest 

coraz większy, a wymagania odbiorców w global-
nych łańcuchach dostaw, związane z szybkością i ja-
kością dostaw, stają się coraz bardziej wygórowane.  
Koszty pracy w Polsce są coraz wyższe, a dostęp do 
pracowników – coraz trudniejszy. Powinno to być sy-
gnałem alarmującym, który powinien zachęcać firmy 
do modernizacji swoich  systemów zarządzania, tech-
nologii  oraz  organizacji pracy.

Smart Industry, podobnie jak Industry 4.0, to poję-
cie obejmujące swoim zasięgiem zjawiska związane 
z cyfryzacją gospodarki, a w szczególności przemy-
słu. Opiera się na digitalizacji informacji, elastycz-
nych i inteligentnych technologiach produkcji oraz 
nowoczesnej komunikacji. PwC przeprowadziło 
w 2018 roku badania „Smart Industry Polska 2018” 
na próbie 200 przedsiębiorstw z sektora przemysło-
wo - produkcyjnego w Polsce o liczbie zatrudnionych 
pracowników do 249 osób. W analizie uwzględnio-
no specyfikę branż przemysłu ciężkiego i lekkiego.  
Ogólny wniosek, płynący z badań pokazuje, że polski 
przemysł (z nielicznymi wyjątkami) znajduje się przed 
etapem Smart Industry. Posługując się schematem 
rozwoju gospodarczo-technologicznego, w którym 
najbardziej rozwinięte gospodarki są obecnie na eta-
pie czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), 
stwierdzić można, że Polska jest dopiero na etapie 
trzecim. To oznacza, że przedsiębiorstwa korzystają 
z korzyści, jakie daje automatyzacja i komputeryza-
cja, natomiast funkcjonowanie systemów cyberfi-
zycznych, Internetu rzeczy czy chmur obliczeniowych 
dla wielu z nich jest dopiero melodią przyszłości.  
Przejście do etapu Przemysł 4.0 jest o tyle ważne dla 
Polski, iż umożliwiłoby ono przesunięcie miejsca na-
szej gospodarki z grupy krajów zorientowanych na 
efektywność do grupy krajów zorientowanych na in-
nowacje. Jak widać na przykładzie zachodnich, inno-
wacyjnych gospodarek, osiągają one wyższy poziom 
wynagrodzeń i standardu życia. 

 Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach 
tego modelu rozwoju charakteryzują się wyż-
szymi nakładami na działalność badawczo-roz-
wojową, a także większą dbałością o poziom 
wiedzy pracowników. Jedno z pytań brzmiało  
j.n.: Tab. 1. Czy założenia idei Przemysł 4.0 stanowią 
element strategii Państwa firmy?

Jakie są najważniejsze wnioski, płynące z raportu 
„Smart Industry Polska 2018”? Respondenci poda-
wali trzy czynniki blokujące rozwój technologiczny 
MŚP w Polsce. 65 procent respondentów podało 
brak środków, 62 procent brak czasu, a 53 procent 

brak pracowników. 60 procent przedsiębiorców 
w ogóle nie słyszało o koncepcji Industry 4.0. Nie 
jest to jednak jednoznaczne z niestosowaniem nowo-
czesnych technologii przez te firmy. Tylko 15,5 procent 
przedsiębiorstw uwzględniło w swojej strategii ideę 
Przemysł 4.0. W tych przedsiębiorstwach wdrożono 
innowacyjne rozwiązania technologiczne przede 
wszystkim w celu obniżenia kosztów produkcji i uzy-
skania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa 
należące do branży przemysłu lekkiego wykazują re-
latywnie wyższe zainteresowanie i wiedzę na temat 
badanej koncepcji wobec firm należących do grupy 
przedsiębiorstw z przemysłu ciężkiego. Ponad 16 
procent firm z branży przemysłu lekkiego wprowa-
dziło rozwiązania z tego zakresu w ostatnich trzech 
latach lub wcześniej, a kolejne 23,5 procent planuje 
je wdrożyć w ciągu najbliższego okresu innowacyjne 
technologie najczęściej wykorzystywane przez MŚP 
to automatyzacja linii produkcyjnych (52 procent 
wskazań), analityka danych (51 procent) oraz opro-
gramowanie wspierające ograniczanie kosztów pro-
totypowania nowych produktów (32 procent).

Ciekawą obserwację stanowią różnice w postrze-
ganiu najnowszych technologii przez mikro (1-9 za-
trudnionych) i średnie przedsiębiorstwa (50 - 249). 
Przedsiębiorstwa z pierwszej grupy szczególnie czę-
sto widzą możliwość wzrostu swoich zysków przez 
wdrożenie druku przestrzennego 3D oraz cyfrowych 
bliźniaków, podczas gdy przedsiębiorstwa średnie 
doceniają robotyzację produkcji. Zwiększenie mocy 
produkcyjnych, a także uzyskanie opłacalności pro-
dukcji krótkoseryjnej – te korzyści nie byłyby możliwe 
do osiągnięcia bez integracji systemów, maszyn oraz 
ludzi w jedną sieć przy użyciu technologii informa-
cyjno - komunikacyjnych. Zwykło się mówić, że idea 
Przemysłu 4.0., integracii świata rzeczywistego (ma-
szyn produkcyjnych) ze światem wirtualnym (techno-
logii informacyjnej), opiera się na IoT – Internecie Rze-
czy. Jest w tym wiele prawdy, jednak realizację idei 
Industry 4.0. można uznać za spełnioną tylko wtedy, 
gdy automatycznie zachodzi wymiana informacji 
pochodzących zarówno z wewnątrz, jak i zewnątrz 
organizacji. Pogłębione relacje z Klientami. Jedną 
z najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia 
Przemysłu 4.0 jest zwiększenie wydajności produkcji. 
Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu technologii in-

formacyjno - komunikacyjnych i Inter-
netu Rzeczy. Poprawa produktywności 
jest widoczna już na pierwszy rzut oka 
i wydaje się, że to najbardziej mierzalny 
element Przemysł 4.0. Nie jest to jednak 
jedyna korzyść wynikająca z wdrożenia 
idei cyfrowej fabryki. Drugim ważnym 
elementem czwartej rewolucji przemy-
słowej są pogłębione relacje z klienta-
mi. Jak w swoim raporcie „Przemysł 4.0.” 
podaje firma doradcza PwC, to właśnie 
klient – zarówno dostawca, jak i odbior-
ca – jest największym beneficjentem 
zmian w produkcji. Możemy wyróżnić 

dwa główne kierunki tych relacji obsługiwanych po-
przez systemy informatyczne. Można powiedzieć, że 
cyfrowa transformacja działa w dwóch łańcuchach 
wartości: wewnętrznym – pionowym i zewnętrznym 
– poziomym. Trudniejsze w integracji są łańcuchy 

INDUSTRY 4.0 a PRZEMYSŁ.4.0 

Rys. 1. Przyczyny popularności idei industry 4.0
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Japonia 78 10 12
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Niemcy 92 10 10
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Nie wiem co to jest\nigdy o tym nie słyszałem 
(am) 61,7% 58,8%

Nie planuje ich wdrażać 20,9% 23,5%

Firma planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych 
3 lat 8,7% 14,1%

Tak zostały wprowadzone ponad 3 lata temu 3,5% 14,1%

- co łączy, a co dzieli 

pionowe obejmujące działania sięgające od dostaw-
ców po klientów i wszystkich kluczowych partnerów.  
Pocieszający może być jednak fakt, że znacząca więk-
szość polskich przedsiębiorców rozumie korzyści 
wynikające z wdrażania nowych technologii w ich 
przedsiębiorstwach, widząc szczególne szanse w po-
prawie jakości oferowanych wyrobów, poprawie wy-
dajności i obniżeniu kosztów.

Podczas gdy w Polsce dopiero zastanawiamy się 
nad tym, czym jest Przemysł 4.0, jakie i komu może 
dać korzyści, DIN (niemiecki odpowiednik Polskiego 
Komitetu Normalizacji) publikuje już drugą wersję 
Mapy Drogowej standaryzacji Industry 4.0. w zakre-
sie działania grupy roboczej Architektury Referen-
cyjne i Standardów. Razem z pozostałymi czterema 
grupami (Badania i Innowacje, Bezpieczeństwo Sys-
temów Sieciowych, Ramy Prawne oraz Praca i Szko-
lenie) tworzą one Platformę Industry 4.0. Powołanie 
Platformy zostało oficjalnie ogłoszone w czasie Tar-
gów w Hanowerze w roku 2015 wspólnie przez nie-
mieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii oraz Mini-
sterstwo Edukacji i  Badań. 

Lektura dokumentu może budzić uczucia mie-
szane. Z jednej strony łatwo dostrzec, dlaczego 
w odniesieniu do koncepcji Industry 4.0 używa się 
określenia rewolucja, z drugiej trudno nie dostrzec 
przy tej okazji ryzyka wynikającego ze złożoności 
postulowanych przez DIN zmian. Jest i „trzecia” 
strona, należy bowiem zastanowić się nad tym, jak 
Niemców dogonić? Bo to, że trzeba doganiać, nie 
ulega dyskusji. Nie warto także dyskutować nad tym,  
czy Industry 4.0 jest chwilową modą czy początkiem 
nowej epoki w produkcji przemysłowej. Zważyw-
szy, że w Niemczech nad pracami zaangażowane 
 są w projekt Platformy Industry 4.0 aż dwa Bundes 
ministerstwa, Fraunhofer, DIN i dziesiątki niemiec-
kich instytucji, pracujących na rzecz firm produkcyj-
nych, odpowiedź na zadane pytanie jest oczywista.  
Systemowe podejście do Industry 4.0 w ujęciu DIN 
obejmuje nie tylko kwestie wymiany danych, zakre-
su częstotliwości radiowych dla urządzeń produk-
cyjnych, standardy interfejsów z użytkownikami,  
ale także zasady włączenia drukarek 3D w łańcuch 
produkcyjny oraz ciągłe doskonalenie produktów. 

Niemiecka instytucja standaryzacyjna współpra-
cuje ze swoimi odpowiednikami („w szczególności  
w Chinach, USA, Korei i Japonii” – jak to zostało 
przedstawione w Mapie Drogowej). Warto więc  
już teraz w planowaniu rozwoju informatyki i auto-
matyzacji przedsiębiorstwa uwzględnić najlepsze 
dostępne praktyki. Niemieckie doświadczenia w re-
alizowaniu założeń Industry 4.0 są już do dyspozycji 
polskich przedsiębiorców. Wystarczy chcieć i nie trze-
ba wywarzać otwartych drzwi. 

 Czwarta rewolucja przemysłowa staje się faktem. 
W Unii Europejskiej szereg państw członkowskich 
już podjęło systemowe działania, obliczone na jak 
najpłynniejsze dostosowanie rodzimych gospodarek  
do nowych wyzwań. 

Polska jako kraj ze znaczącym udziałem przemysłu, 
musi w szybkim tempie znaleźć się w awangardzie tej 
transformacji. Stawką jest ukształtowanie poziomu 
konkurencyjności polskiej gospodarki na długie lata.

W listopadzie 2018 Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy: Polska Platforma Przemysłu 4.0 co zostało 
ujęte w komunikacie Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologi. Różnice w zawansowaniu prac i stanu 
wdrażania tego systemu miedzy Niemiecką i Polską 
gospodarką wynikają m.in. z intensywności zaan-
gażowania (rzeczywistego a nie deklarowanego) 
sfer rządowych, korporacji przemysłowych (np. Bosch 
Rexroth czy Siemens) stopnia robotyzacji gdzie  
w Polsce pracuje 10.200  a w Niemczech 172.000 ro-
botów przemysłowych .Może największą barierą u nas 
jest ograniczona informatyzacja sterowania procesa-

mi w firmach która jest bazą do rozbudowy w kierunku 
„Przemysłu 4.0”. Szansą jest ścisła kooperacja naszych 
przedsiębiorstw z gospodarką niemiecką gdzie  
systemy „Industry 4.0” są  przenoszone na dostawców.   
  

Jednym z działań rządu, które mają służyć prze-
niesieniu projektu inteligentnej reindustrializacji  
na poziom operacyjny jest wspomniana wcześniej 
Polska Platforma Przemysłu 4.0. Dzięki platformie 
polscy przedsiębiorcy zyskają dostęp do spersona-
lizowanej informacji, która pozwoli na lepsze zobra-
zowanie tego, jak uczestnictwo w transformacji prze-
mysłu przekłada się na wzrost konkurencyjności, jakie  
korzyści niesie ze sobą elastyczne zarządzanie czy 
też podejmowane decyzje w oparciu o trafniejszą 
analitykę. Koncepcja Przemysłu 4.0 polega nie tylko 
na podniesieniu poziomu zaawansowania techno-
logicznego przedsiębiorstw, ale także na zmianie  
modelu zarządzania, które powinno charakteryzo-
wać się elastycznością w obliczu dynamicznie zmie-
niającej się rzeczywistości.
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Po skończeniu studiów, postanowił Pan spraw-
dzić się w  działalności biznesowej. Z  jakim skut-
kiem? 

Pracę na własny rachunek zacząłem w  1999 roku, 
natomiast jeśli miałbym wskazać moment przełomowy, 
to byłby to rok 2003. Wtedy założyłem firmę Worker, 
która była jedną z pierwszych agencji w naszym kraju, 
zajmujących się doradztwem personalnym i  zarządza-
niem zasobami ludzkimi. Startowałem z symbolicznym 
kapitałem, ale wystarczyło kilka lat, aby przeobrazić ten 
startup – bo tak dzisiaj byśmy to nazwali – w jednego 
z liderów swojej branży. 

Zaczynając niemal od zera, udało mi się stworzyć pręż-
nie działającą agencję, liczącą 12 oddziałów w  Polsce  
i  zatrudniającą ok. 3,5 tys. osób. W  2007 roku firma  
została sprzedana międzynarodowemu inwestorowi 
z  kapitałem włoskim. W  momencie sprzedaży spółka 
notowała przychody na poziomie ponad 50 mln zł.  
Z  czystym sumieniem mogę więc powiedzieć, że 
w  działalności biznesowej jestem spełniony. Zdobyte 
w  ten sposób doświadczenie niejednokrotnie przy-
dawało mi się później podczas pracy w  samorządzie. 
Znam i rozumiem problemy i bolączki przedsiębiorców, 
bo sam nim byłem.    

Które działania przyniosły Panu największą  
satysfakcję w okresie pracy w Zarządzie Wojewódz-
twa Śląskiego? 

Dużą przyjemność sprawiały mi zadania, do któ-
rych zostałem powołany. Chodzi o  takie kwestie, 
jak inicjowanie działań na rzecz rozwoju gospodar-
czego regionu, współpraca z  przedsiębiorcami, czy 
wspieranie inicjatyw promocyjnych i  gospodarczych. 
Właśnie na tych polach miałem okazję wykorzystać 
doświadczenie, które zdobywałem wcześniej jako 
przedsiębiorca. Ponadto jako członek zarządu byłem 
odpowiedzialny za dokończenie modernizacji Stadio-
nu Śląskiego. Wszyscy pamiętamy, że prace przy sta-
dionie nie zawsze szły po myśli, ale widząc dzisiaj efekt 
końcowy, chyba wszyscy się zgodzimy, że było warto.  

Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia jest Pana 
nowym wyzwaniem, co się działo przez ostatni rok 
i nad czym pracujecie obecnie.?                                                                      

Pierwszy rok Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
był niezwykle intensywny. Do tej pory udało nam się 
m.in. powołać Fundusz Solidarności, którego celem jest 
wyrównywanie szans w  rozwoju społeczno-gospodar-
czym gmin GZM, poprzez udzielenie wsparcia finanso-
wego na realizację inwestycji. 

Cieszymy się również, że już w pierwszym roku naszej 
działalności nasz potencjał został dostrzeżony i  jeste-
śmy partnerem programu Centralnoeuropejskiego De-
monstratora Dronów. To innowacyjny projekt, którego  
celem jest stworzenie ram prawnych i technologicznych, 
umożliwiających wykorzystanie dronów – latających  
w  trybie automatycznym i  autonomicznym – w  prze-
strzeni miejskiej doświadczenia różnego rodzaju usług. 
Mamy szansę być pierwszymi w Europie, którzy wdrożą 
takie rozwiązanie. 

Jednak – nie ma co ukrywać – najwięcej dzieje 
się i  już się stało w  obszarze transportu publicznego. 
W pierwszym roku wprowadziliśmy bezpłatne przejaz-
dy dla młodzieży do 16 lat, a także dla kierowców w dni 
smogowe. Ujednoliciliśmy stawki biletów na komunika-
cję miejską, zacieśniliśmy współpracę z Kolejami Śląski-
mi, a  także uruchomiliśmy połączenia autobusowe na 
lotnisko w  Pyrzowicach. A  co najważniejsze – powo-
łaliśmy do życia Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
który zastąpił dotychczasowych trzech organizatorów 
komunikacji na obszarze Metropolii. To właśnie przed-
sięwzięcia zogniskowane wokół poprawy jakości komu-
nikacji publicznej, będą naszymi głównymi działaniami 
w najbliższym czasie.

Czy nowa perspektywa finansowego wsparcia UE 
będzie mogła być kolejną płaszczyzną współpracy  
w ramach metropolii? Jakie projekty można by reali-
zować? 

Z  pewnością tak, szczególnie, że w  najbliższej 
perspektywie środków unijnych będzie mniej niż  
w latach 2014-2020. Tym bardziej potrzeba porozumie-
nia i współpracy pomiędzy samorządami, aby pieniądze  
pozyskiwać mądrze i wydatkować je w sposób efektywny.  
Dla nas w  kontekście nowej perspektywy unijnej nie-
zwykle ważnym projektem jest Kolej Metropolitalna.  
To szereg inwestycji – w nowe torowiska, nowe stacje, 
nowe pociągi, które przysłużą się wszystkim mieszkań-
com Metropolii. Eksperci z Politechniki Śląskiej opraco-
wali dla nas koncepcję tej kolei. Zrealizowanie najbardziej 
rozbudowanego i kompleksowego wariantu, znacząco 
usprawni transport publiczny na naszym obszarze,  
bo nie ma szybszego i  bardziej ekologicznego środka 
transportu niż pociągi. Jesteśmy zdeterminowani, bo 
wiemy, że to będzie prawdziwy kamień milowy i impuls 
rozwoju naszych miast i gmin. Do realizacji tych założeń 
są potrzebne nie miliony, lecz miliardy złotych. Bez unij-
nego wsparcia realizacja tych inwestycji będzie bardzo 
trudna.  

Jak spędza Pan wolny czas? Co przynosi Panu  
najwięcej przyjemności?

Czas wolny to rzecz, której brakuje mi najbardziej. 
Każdą wolną chwilę staram się spędzać z moją rodziną.  
Ci, którzy znają mnie bliżej, wiedzą z  pewnością, że 
jestem miłośnikiem motoryzacji, a  w  szczególności – 
rajdów samochodowych. Kilka lat temu zdobyłem ofi-
cjalną licencję zawodowego kierowcy. Kiedy tylko mam 
okazję, uczestniczę w tego typu zawodach. Wśród suk-
cesów mogę się pochwalić wygraną – w swojej katego-
rii – w 63. Rajdzie Wisły. 

Rozmawiał: Tomasz  Jachimowicz

POPRZECZKA CORAZ WYŻEJ
Rozmowa z Andrzejem Malinowskim, Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym  
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Wprowadził Pan w  firmie nowoczesne systemy  
zarządzania. Proszę o rozwinięcie tego tematu.

Wraz z  przełomowymi zmianami w  naszym kraju  
zmieniała się cała branża. Pożądanym standardem 
dzia łania przedsiębiorstw wodno–kanalizacyjnych 
jest nie zawodna dostawa wody dla mieszkańców 
oraz odbiór i  oczyszczanie ścieków przy utrzy-
maniu normatywnych parametrów jakościowych. 
Sukcesem jest realizacja tych działań w taki sposób, 
aby firma utrzymywała rentow ność na planowanym  
poziomie. Dlatego stosujemy w  firmie nowoczesne 
metody strategicznego i  operacyj nego zarządzania. 
Wdrożyliśmy strategiczną kartę wyni ków, zarządzanie 
ryzykiem, zarządzanie majątkiem, na bieżąco monito-
rujemy podstawowe wskaźniki finan sowe i ekonomiczne.  
Inwestujemy w  ludzi i  majątek. Nasi pracownicy  
to jeden z elementów sukcesu firmy. Jesteśmy przekonani,  
iż dobre funkcjonowanie firmy zawdzięczamy wielu 
aspektom – innowacjom technicz nym i  technologicz-
nym, inwestowaniu w rozwój kadry pracowniczej, wrażli-
wości społecznej i co najważniejsze – odpowiedzialnemu  
i  kompetentnemu traktowaniu klienta – partnera  
w interesach.

Dąbrowskie Wodociągi są postrzegane jako jeden 
z  liderów w  swojej branży w  zakresie technologicz-
nym. Co składa się na ten sukces?

Dzięki wdrożeniu zaawansowanych technologii 
i wprowa dzeniu nowych metod zarządzania, w krótkim 
czasie uzyskaliśmy efekty ekonomiczne i  ekologiczne. 
Obecnie infrastruktura techniczna Dąbrowskich Wodo-
ciągów w  niczym nie ustępuje najlepszym systemom 
w  Europie Zachodniej. Co więcej, niejednokrotnie  
go ścimy przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągo-
wych z  dużych miast Polski i  Europy, którzy chętnie 
korzysta ją z naszych doświadczeń. Dobrym przykładem 
jest tu modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
„Centrum”, która wraz z gminnym programem budowy sieci  
pozwoliła uporządkować system kanalizacji. Kolejnym 
ważnym krokiem było wdrożenie programu informa-
tycznego zarządzania siecią wodociągową przy użyciu 
hydraulicznego modelu komputerowego. 

Osiągnęliśmy poziom technologiczny, który pozwala 
nam powiedzieć, że woda w  Dąbrowie Górniczej jako-
ścią nie ustępuje tej, którą na co dzień piją mieszkańcy 
Austrii, Niemiec czy Francji. Dlatego też, po zakończeniu  
dużych programów modernizacji sieci, byliśmy gotowi  
do kampanii promującej wysoką jakość produktu.  
Ważnym elementem jest także wdrożenie działań CSR 
(Corporate Social Responsibility) jako sposobu na funk-
cjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Transformacja Dąbrowskich Wodociągów dostrze-
gana jest w całej Polsce. Dowodem jest choćby ostat-
nia nagroda w najważniejszym branżowym konkursie 
„Głośna woda”. Kampania społeczna prowadzona 
przez firmę, którą Pan zarządza, została uznana za naj-
lepszą w Polsce. Co zdecydowało o sukcesie?

Dąbrowskie Wodociągi od wielu lat prowadzą pro-
jekty ekologiczne i edukacyjne skierowane   do miesz-
kańców Dąbrowy Górniczej, ponieważ społeczna  
odpowiedzialność i  zaangażowanie w  sprawy lokalnego 
otoczenia są wpisane w kulturę organizacyjną naszej firmy.   
Jury konkursu „Głośna Woda” doceniło długofalowe  
i konsekwentne akcje, takie jak „Piję wodę  z kranu”,  
Strażnik Czystej Wody czy obchody Światowego Dnia 

Wody, w  których każdego roku bierze udział kilka  
tysięcy mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Zdaniem jury 
konkursowego nasze kampanie często są inspiracją  
dla edukacyjnych działań innych przedsiębiorstw.

Takie uzasadnienie przyznania nam nagrody jest dla nas 
ważne, bo kategoria, w której startowaliśmy jest niezwykle 
wymagająca. Dla firmy, takiej jak nasza, która dostarcza wodę 
w  mieście 115-tysięcznym możliwości realizacji kampanii 
społecznych są budżetowo zupełnie inne w porównaniu  
do dużych miast.

Ta nagroda to dla nas podsumowanie wieloletnich 
działań, a zarazem motywacja do podejmowania kolej-
nych. Widzimy, że nowoczesna edukacja przynosi efekty, 
co widać po zainteresowaniu akcjami prowadzonymi 
przez nasze przedsiębiorstwo.

Uczestniczy Pan aktywnie w integracji środowiska 
menedżerskiego Zagłębia oraz regionu,  a szczególnie  
w branży wodno-ściekowej. Co w tym działaniu przy-
nosi Panu najwięcej satysfakcji?

Kluczowa jest przede wszystkim wymiana doświad-
czeń. Dlatego niezwykle cieszę się, że z  inicjatywy  
Dąbrowskich Wodociągów kilka lat temu zostało powo-
łane Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa  
Śląskiego, któremu mam zaszczyt przewodzić jako  
prezes. Celem Stowarzyszenia jest integrowanie przed-
siębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wypraco-
wywanie i prezentowanie opinii środowiska, oraz wnio-
sków wobec władz samorządowych i państwowych. 

W  zeszłym roku środowisko branżowe z  naszego 
regionu dokonało rzeczy niebywałej. Otóż 24 firmy 
wodociągowe wspólnie stworzyły strategię dotyczącą 
systemu zaopatrzenia w  wodę  dla gmin woj. śląskiego.  
Zgodziliśmy się bowiem, że jeśli jednym z  kluczo-
wych elementów strategii Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii w zakresie podniesienia jakości życia 

w regionie w oparciu o model zrównoważonego roz-
woju, będzie gospodarska wodna i  wodociągowa,  
to radykalnie zwiększą się szanse na osiągnięcie  
założonych w niej celów. Uznaliśmy, że różne interesy 
lokalne powinniśmy odłożyć na bok i pomyśleć global-
nie. Ponad 20 przedstawicieli zarządów firm, kilka spo-
tkań, kilkadziesiąt godzin narad i  ustaleń. I  wreszcie 
się udało. Dokument wskazuje politykę wzajemnych 
relacji opartą na filozofii współpracy.

Rozmawiała: Marta Kowalska
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Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Jak wiem Pana pierwsze kroki zawodowe  
to gospodarka morska czyli praca na statkach han-
dlowych. Co spowodowało że realizuje Pan swoja 
drogę kariery na różnych  funkcjach w   przemyśle  
czy w  Regionalnej Izbie Przemysłowo- Handlowej 
w Gliwicach.

Tak, to prawda. Już jako młodego chłopaka ten  
zawód/ pływanie na statkach  - morza i oceany/  mnie 
fascynował.  W  tym też kierunku potoczyła się  moja 
edukacja  a później praca.  Jednak jak to w życiu bywa, 
różne okoliczności powodują i  wymuszają zmianę.  
Tak tez było w moim przypadku. Musiałem wrócić na Śląsk. 
 Zawsze nowe wyzwania stanowiły dla mnie coś, z czym 
lubiłem się mierzyć. Praca w  Montochemie w  Gliwi-
cach, a później 2- letni kontrakt  w Niemczech, na róż-
nych stanowiskach, były dla mnie takim wyzwaniem. 

Doświadczenia tam zdobyte spowodowały, że w  roku 
1987 postanowiłem rozpocząć pracę na własny rachu-
nek i założyłem firmę – montaż konstrukcji stalowych. 
Obecnie dalej prowadzę firmę, ale już o innym profilu. 
Koniec lat osiemdziesiątych i  późniejsze lata nie były 
łatwe dla prowadzenia własnego biznesu, dlatego 
w  roku 1990 byłem jednym z  tych, którzy postanowili 
założyć Izbę Przemysłowo – Handlową w  Gliwicach, 
aby bronić i  rozwijać przedsiębiorczość w  gospodar-
ce rynkowej.  Wtedy, tak samo jak i  dzisiaj, uważam,   
że lepiej jest dla gospodarki i  przedsiębiorczości, gdy  
w grę wchodzi polityka gospodarcza a nie  gospodarka 
polityczna.

Swoją działalnością integruje Pan kadrę mene-
dżerską regionu, które działania przyniosły Panu 
najwięcej satysfakcji?

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w  Gliwi-
cach powstała w  1990 roku, jednak jest sukcesorem 
tradycji pierwszej Izby Przemysłowo – Handlowej, któ-
ra powstała już 1859 roku. Zarówno wtedy jak i dzisiaj 
jednym z  celów izb była integracja środowiska przed-
siębiorców –izba miała między innymi stać się platfor-
mą wymiany poglądów i  doświadczeń, a  tym samym 
mieć wpływ na stanowienie prawa w  tym zakresie. 
I  tak też się stało nie tylko w  mojej ocenie. Wielką sa-
tysfakcją dla mnie jest już sam fakt, że Izba w Gliwicach  
ciągle się rozwija - aktualnie to już 28 lat i może stano-
wić dobry przykład instytucji samorządu gospodarcze-
go w  Polsce. Zrealizowaliśmy wiele projektów wspar-
cia dla firm na łączną kwotę ok 85 mln złotych/ sporo  
by o tym mówić. Byliśmy inicjatorem konkursu „ Marka 
Śląskie” -   w tym roku to już 10 rocznica funkcjonowania 
tego prestiżowego konkursu, którego finał ma miejsce 
na Gali Izby /w tym roku to już 25 Gala/. Myślę, że jest 
to jedno z  największych i  najważniejszych wydarzeń 
gospodarczych na Śląsku. Jesteśmy też organizato-
rami wielu  konferencji o  charakterze gospodarczym.  
Jak doceniana jest pozycja Izby może świadczyć fakt 
powołania mnie na prezydenta Unii Izb Środkowoeuro-
pejskich dorzecza Łaby i  Odry w Berlinie w roku 2002.

Nowy kierunek  rozwoju przedsiębiorstw to  
„Gospodarka 4.0” –jak przedsiębiorcy odnajdują się 
w tym  systemie?

W  kontekście projektu Industrie 4.0 kluczowe 
jest  kształtowanie inteligentnych łańcuchów wytwa-
rzania, łączących dostawców, producentów, odbiorców, 
a nawet konsumentów - to się już dzieje i nie możemy 
zostać w tyle. Powiem więcej,, od tego nie ma odwro-
tu to nas otacza i chcąc być konkurencyjnym na rynku 
musimy ten projekt wdrażać i przedsiębiorcy to robią. 
Oczywiście nie wszyscy, ale w  niedługim czasie cała 
gospodarka będzie tak funkcjonować, więc nie ma  
odwrotu, trzeba tego się nauczyć, poznać i  wdrożyć.  
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w  Gliwicach już  
23 maja br. organizuje konferencje Blockchain – Prze-
mysł 4.0, aby przybliżyć tę tematykę przedsiębiorcom.

Jak Pan spędza wolny czas?

Wolny czas – no tak, zawsze go za mało, ale jak już go 
mam, to latem chętnie wyjeżdżam poza Śląsk – bliżej 
bądź dalej - i  zwiedzam. Zimą lubię wyjazdy na narty.  
Wiosna lub jesienią to żeglowanie – rejsy Morze  
Śródziemne. Lubię też prace w ogrodzie, a także wyjazdy  
do mojego domku w górach. 

Rozmawiała: Marta Kowalska

KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
ZAPEWNIA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ WYKONYWANYCH USŁUG 

Rozmowa z Prezes BetaMed S.A. Beatą Drzazgą

Wiem że  Pani stworzyła i  z powodzeniem zarządza 
firmą - wielospecjalistycznym Centrum Medycznym 
BetaMed S.A. które świadczy kompleksowe usługi 
zdrowotne.  Co było powodem uruchomienia Kliniki 
Laseroterapii i Medycyny Estetycznej Drzazga Clinic  
w BetaMed w Chorzowie?

Postanowiłam stworzyć Klinikę Me dycyny Estetycznej  
z  wysoką jakością pod każdym względem. Wyjątkowe 
miejsce na rynku, gdzie klient poczuje się wyjątkowo  
i  w  krótkim czasie zauważy efekty zabiegu. W  Klinice  
do każdego klienta podchodzi się indywidualnie, 
dba się o  jego wygląd i  dobre samopoczucie, wsłu-
chuje się w  jego potrzeby i  problemy związane  
z  jego wyglądem. Stworzyłam Klinikę w  której klient 
czuje się bezpiecznie, za równo ze względu na pro-
fesjonalny zespół, nowoczesny sprzęt, jak i  jakość  
obsługi.

Jaka kadra pracownicza wykonuje zabiegi w  tej  
klinice, o jakich specjalnościach?

W  Klinice zatrudniam zarówno kosmetologów,  
jak i  lekarzy.  Sama dobieram personel, który ma  
indywidualne podejście do klienta. To profesjonalny  
zespół, mający odpowiednie wykształcenie, a  przede 
wszystkim doświadczenie. Zabiegi z  zakresu medy-
cyny estetycznej przeprowadzają lekarze, natomiast 
szereg zabiegów z  zakresu kosmetologii, laseroterapii  
świadczą doświadczeni kosmetolodzy.

Słyszeliśmy, że Klinika oferuje najnowsze usługi  
z zakresu laseroterapii i medycyny estetycznej?

W  naszej Klinice stawiamy na innowacyjny sprzęt. 
Jednym z  nich jest właśnie najnowocześniejszy, spe-
cjalistyczny laser FOTONA - Wielo funkcyjny System 
Laserowy. Dwa kom plementarne lasery pozwalają wy-
konać szeroki zakres zabiegów estetycznych w jednym 
systemie np. Fotona 4D (likwidacja bruzd nosowo-war-
gowych, modelowanie owalu twarzy, ujędrnienie skóry 
itd.). La ser ten sięga do głębszych struktur bez uszka-
dzania naskórka, bez względu na typ skóry. Podczas  
zabiegów laserowych powierzchnia skóry chłodzona jest 
za pomocą nawiewu zimnego powietrza, co zapewnia  
komfort i  gwarantuje bezbo lesny przebieg zabiegu. 
Laser Fotona - Wielofunkcyjny System Laserowy, dzię ki 
najwyższej mocy i zaawansowanym systemom bezpie-
czeństwa jest najszyb szym i najbezpieczniejszym lase-
rem na rynku. Osiągamy tu bardzo szybie efekty i zado-
wolenie klienta. Kolejnym urządzeniem jest VANQUISH, 
stosowany przy zabiegach odchudzających. 

To skuteczna metoda w  odchudzaniu, niewymaga-
jąca wysiłku na siłowni. Wystarczy odpowiednia dieta,  
codzienny spacer i  zabieg, a  efekty widoczne są już  
po miesiącu. W  naszej Klinice stawiamy na komfort 
pacjenta, dlatego też oferujemy zabiegi urządzeniem 
EMSELLA. To zabiegi na nietrzymanie moczu. Nie trze-
ba od razu poddawać się operacjom, żeby pokonać  
tę dolegliwość. Wystarczy kilka zabiegów z  użyciem 
krzesła EMSELLA, a mięśnie dna miednicy zostają pobu-
dzone, a kobieta odczuwa różnicę w codziennym życiu.

Otwierając Klinikę, celem moim było oferowanie  
profesjonalnych, unikalnych zabiegów, dających szyb-
kie efekty, bo to jest najważniejsze dla klienta.

 
 
 

Ludzie zadbani o  wypielęgnowanym wyglądzie  
lepiej są postrzegani zarówno w  życiu prywatnym 
jak i w pracy. Czy podziela Pani ten pogląd?

Każdy powinien decydować sam, na tyle, na ile 
akceptuje siebie i  czuje się do brze ze sobą, ale też 
bardzo ważne jest to, czego potrzebuje. Pomoc  
w poprawie wyglądu bądź usunięciu niedoskonało ści, 
czy problemu skórnego to ważny ele ment proce-
su polubienia siebie. Zgadzam się, że estetyka  
wyglądu, wpływa na dobre samopoczucie, a tym 
samym lepiej czujemy się w domu, w pracy czy  
w  biznesie. Czasem wystarczy lekka zmiana,  
a można poczuć się zupełnie inaczej, wyjąt-
kowo. Uważam, że jeśli akceptujemy nasz 
wygląd zewnętrzny, to jesteśmy pewniejsi 
siebie i  łatwiej nam osiągać nasze życiowe 
cele.

Rozmawiała : Marta Kowalska
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ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMYPODSTAWA TO NOWOCZESNE PODEJŚCIE
Wywiadu udzielił Bartosz Jakóbiński, Członek Zarządu SEVITEL Sp. z o.o.  

Wiem, że firma powstała po 2000 roku. Jaki był 
pomysł na jej powołanie i jak przebiegł rozwój?

Firma SEVITEL istnieje na polskim rynku od 15 sierp-
nia 2001 r. Początkowo przedmiotem działalności były 
usługi serwisowe z  zakresu metanometrii oraz projek-
towania. W  kolejnych latach firma zaczęła realizować 
kompleksowe kontrakty z dziedziny systemów bezpie-
czeństwa i  zdobyła pozycję lidera wśród dostawców 
usług łączności, telekomunikacji i  telemetrii. Dzięki 
prężnie rozwijającemu się działowi technicznemu 
do oferty SEVITEL włączono również usługi z  zakresu 
zasilania, telewizji przemysłowej oraz montażu sys-
temów dyspozytorskich. W  2011 roku, Spółka może  
się pochwalić licznymi wdrożeniami systemów bezpie-
czeństwa, innowacyjnymi produktami oraz szerokim 
zakresem usług serwisowych i projektowych. Wszystko 
to pozwoliło firmie na dalszą dywersyfikację zakresu 
działalności. W  ostatnich latach zdobyliśmy klientów  
z branż pozagórniczych, realizując umowy na poligonie 
wojskowym, dla służby zdrowia czy też więziennictwa. 
Naszym kluczowym partnerem została spółka KGHM 
Polska Miedź. To w  jej oddziałach wdrażamy i  rozwija-
my najbardziej innowacyjne rozwiązania z  dziedziny 
łączności oraz lokalizacji maszyn i załogi.

Zdobyliście mocną pozycję na rynku, co Waszą 
ofertę wyróżnia w stosunku do konkurencji?

Oferta naszej firmy opiera się na nowoczesnym  
podejściu do rozwiązań przeznaczonych m.in. dla prze-
mysłu ciężkiego, w  tym górnictwa. Posiadamy szeroki 
zakres działalności, od specjalistycznych rozwiązań 
systemów elektroenergetycznych, przez nowoczesne 
rozwiązania informatyczne, po duże i  rozbudowane 
systemy telekomunikacyjne. W  naszej ofercie znajdują  
się wysokiej jakości produkty i  usługi dopasowane  
do potrzeb wymagających klientów. Proponujemy 
konkurencyjne i kompleksowe rozwiązania „pod klucz” 
oparte na analizie potrzeb. Sprzedajemy i  wdrażamy 
systemy, budujemy pomieszczenia wraz z  wykończe-
niem, dostarczamy niezbędny sprzęt i oprogramowanie 
wspomagające, a następnie zapewniamy pełną obsługę  
serwisową z  zapewnieniem należytej gwarancji.  
W wymagających branżach przemysłu ciężkiego i górnictwa 
wyróżnia nas możliwość wdrożenia indywidualnych  
rozwiązań informatycznych, zapewniających nie tylko  
wysoką skuteczność, automatyzację i  ergonomię,  
ale przede wszystkim najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa załogi i urządzeń.

 
Jakie innowacyjne rozwiązania udało się Wam 
wdrożyć w ostatnim okresie?

Na szczególną uwagę należy zwrócić przede wszyst-
kim realizację kompleksowej budowy dyspozytorni na 
KGHM Polska Miedź SA ZG Lubin oraz ZG Polkowice-Sie-
roszowice. System Wonderware InTouch będący świato-
wym rozwiązaniem oraz innowacyjnym rozwinięciem 
filozofii oprogramowania typu SCADA, pozwala na 
wizualizację parametrów środowiska oraz procesów 
technologicznych, a  także na sterowanie, archiwizację  
i  raportowanie ułatwiające analizę stanu monitorowa-
nego obiektu, co w połączeniu z innymi rozwiązaniami, 
takimi jak monitoring wizyjny (platforma Milestone), 
system lokalizacji maszyn (PORTAS), maksymalnie pod-
nosi bezpieczeństwo pracy i pozwala na optymalizację 
przemysłowych procesów technologicznych. System 
lokalizacji załogi wdrażany jest również w  strefach 
szczególnego zagrożenia w  Polskiej Grupie Górniczej 
SA.

Drugim wartym wspomnienia wdrożeniem jest 
system bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poli-
gonie Sił Powietrznych w  Ustce. Umożliwia on prowa-
dzenia obserwacji w  czasie rzeczywistym parametrów 
istotnych dla strzelań, zwiększa ilość informacji o  naj-
ważniejszych obiektach na poligonie oraz ich okolicy. 
Dane te pozwalają na pełniejszą analizę i  ocenę prze-
biegu zdarzeń zachodzących w  trakcie ćwiczeń bojo-
wych oraz wpływają na poprawę bezpieczeństwa ćwi-
czących wojsk.

Uważam, że idea wdrażania Przemysłu 4.0 w Polsce  
powinna być nieco inna niż Industrie 4.0 w  Niem-
czech, co wynika m.in. z  opóźnień w  informatyzacji  
czy robotyzacji przedsiębiorstw. Specyfika branżo-
wa jest tu też istotna. Czy podziela Pan ten pogląd?

Należy pamiętać, że w  Niemczech o  Industrie 4.0  
mówiło się już od 2011, natomiast w  Polsce, Przemysł 
4.0 jest w  ostatnich latach dość nowym, choć bar-
dzo chwytliwym hasłem. Strategia ta coraz wyraźniej  
odkłada się na rodzimym rynku, jako że jej zaistnienie  
w  przemyśle jest nieuniknione. Nasza firma, chcąc 
działać innowacyjnie, współpracuje na wielu płaszczy-
znach z KGHM Polska Miedź SA, czyli organizacją, która  
w 2018 roku wdrożyła strategiczny program KGHM 4.0. 
KGHM dzięki tej strategii ma przewagę konkurencyjną,  
wykorzystuje innowacyjnie technologicznie rozwią-
zania, dąży do standaryzacji i  unifikacji swoich syste-
mów. Współpraca pozwala nam na obserwację, naukę  
i podążanie tą samą ścieżką. Czwarta rewolucja przemy-
słowa napędzana jest przez rozwój zaawansowanych 
technologii, w  związku z  czym inwestujemy ogromne 
ilości środków w innowacje naszych rozwiązań i wyso-
kie kompetencje naszej kadry. Nasi zachodni sąsiedzi 
mają ogromne wsparcie swojego rządu przy Industrie 
4.0, jednakże naszą firmę, mimo braku takiej pomo-
cy, implikuje inna idea wdrażania oparta na wzroście 
efektywności i  obniżenia kosztów. Skorelowanie tego 
podejścia wraz z  rozwojem zaawansowanych techno-
logii, pozwala naszej organizacji być konkurencyjną 
na trudnym rynku przemysłu ciężkiego. Branża naszej 
firmy jest wymagająca, ale to właśnie w  tej branży  
widzimy największe potrzeby i możliwości, co pozwoli 
na pionierskie wdrożenie pryncypiów Przemysłu 4.0, 
dzięki czemu przetrzemy drogę pozostałym polskim 
firmom.

Rozmawiała: Marta Kowalska

Rozmawiał:  
Tomasz  Jachimowicz

DRUGIEJ TAKIEJ FIRMY W POLSCE NIE MA
Wywiadu udzielił dr Andreas Glenz, Prezes Zarządu PREVAC sp. z o.o.

Nie wszyscy czytający ten wywiad znają profil 
działalności Pana  firmy PREVAC sp. z o.o. – prosimy 
o krótkie wprowadzenie.

Jesteśmy światowym liderem w  produkcji analitycz-
nych i  depozycyjnych aparatur naukowo-badawczych 
służących głównie do tworzenia nowych materiałów, 
a  tym samym nowych technologii. Badania odbywają 
się w  ekstremalnie czystych warunkach, czyli próżni 
zbliżonej do tej panującej w  kosmosie. Są to urządze-
nia bazujące na spektrometrii elektronowej i  różnych 
technikach osadzania. W  firmie powstaje koncepcja, 
projekt a  następnie produkcja w  zakresie mechaniki, 
elektroniki, sterowania jak i  oprogramowania. Oprócz 
kompletnych aparatur dostarczamy również kompo-
nenty próżniowe, urządzenia elektroniczne oraz opro-
gramowanie dedykowane do obsługi produktów naszej 
firmy jak i innych producentów. Jesteśmy w środowisku 
naukowym bardzo dobrze znani ze swej elastyczności 
w  opracowywaniu rozwiązań pod klienta, które grani-
czą z możliwościami materiałowymi, technologicznymi 
jak i intelektualnymi.

Stworzył Pan firmę wyjątkową w polskich warun-
kach. Czy założenia z momentu podjęcia tej decyzji 
zostały zrealizowane?

Rzeczywiście drugiej takiej firmy w Polsce nie ma. Na 
świecie też jest ich nie za wiele. Dla wielu osób to co ro-
bimy to czarna magia. Zawsze fascynowały mnie inno-
wacyjne technologie, zajmowałem się tym, kształciłem 
się w tym kierunku – stały się one moją pasją. Chciałem 
stworzyć firmę wychodzącą poza ramy standardów. 
Myślę, że mi się udało. Mam wspaniały zespół specja-
listów i  razem tworzymy wyjątkowe aparatury, które 
kreują otaczający nas świat. Założenie stworzenia bazy 
do tworzenia ekstremalnie trudnych przedsięwzięć 
zostało zrealizowane. Ze względu jednak na fakt funk-
cjonowania w segmencie, który ciągle się rozwija, a dy-
namika zmian jest ogromna, nie można nawet myśleć 
o osiadaniu na laurach.

Wasze produkty są dostarczane do czołowych 
laboratoriów badawczych i  producentów innowa-
cyjnych  materiałów na świecie. Na czym budujecie 
swoją pozycje konkurencyjną?

Kompetencja, jakość, innowacyjność, kreatywność, 
elastyczność, niezawodność – to chyba najlepiej opisu-
jące nas epitety. Aparatura PREVAC jest w dużej mierze 
szyta na miarę co nadaje jej charakter innowacji. Idea 
powstaje z potrzeby i  rodzi się z potrzeby  w głowach 
naukowców czy też jednostek badawczych, często na 
zlecenia partnerów biznesowych. To oni wiedząc jaki 
rezultat badań chcą osiągnąć zgłaszają się do firmy po 
aparaturę, która im to umożliwi. Cel badań oraz po-
trzeba z  jakiej on wynikł są bardzo indywidualne stąd 
też konieczność dobrania indywidualnych rozwiązań 
i  technologii. Idee powstają w  wyniku burzy mózgów 
naszych specjalistów i  zleceniodawców, którymi są 
zazwyczaj topowi naukowcy. Podejście PREVAC jest 
bardzo elastyczne, rozwiązania wysoce wyrafinowane 
i „szyte na miarę” pod indywidualne wymagania klienta. 
Firma buduje aparatury, których konkurencja często nie 
jest w stanie zaoferować. Jesteśmy specjalistami do tzw. 
„zadań specjalnych”.

Liczne nagrody dla Pana i  firmy przynoszą na 
pewno dużo satysfakcji – jak Pan to odbiera?

Jest to dla mnie bardzo budujące i napędza mnie do 
dalszych działań. Każdy z nas zakłada sobie jakieś cele, 
dąży do ich realizacji i jeżeli się uda to odczuwa z tego 

satysfakcję. Jeżeli dodatkowo te wysiłki są zauważane  
przez otoczenie, a  tym bardziej jeżeli są przez nie na-
gradzane, wyróżniane to jest to powód do dumy. 
PREVAC głównie jest nagradzany za jakość swoich pro-
duktów jak i za ich bardzo wysoki poziom innowacyj-
ności. Mamy również na swoim koncie liczne nagrody 
związane ze sposobem zarządzania firmą czy bezpie-
czeństwem pracy.

Znajduje Pan czas na spotkania integracyjne  
i  wymianę doświadczeń ze środowiskiem mene-
dżerskim – jak jest to wartość dla Pana?

Człowiek się uczy całe życie. Uważam takie spotkania 
za bardzo cenne. Wymieniamy się doświadczeniami, 
zdobytą wiedzą. Mówimy również o  porażkach, bo 
każda z nich nas czegoś uczy. Im więcej menedżerów 
tym więcej biznesowych doświadczeń. Decyzje, które 
podejmujemy na co dzień często rzutują na przyszłości 
naszych firm, otoczenia i jakości regionu. Warto podpa-
trywać najlepszych, brać z nich przykład, jak i pomagać 
tym, którzy są na początku swojej drogi menedżerskiej. 
Uważam więc, że takie spotkania wiele wnoszą dla 
wszystkich uczestników bez względu na czas istnienia 
firmy na rynku. My, ci którzy od lat prowadzą biznes, 
tzw. „wyjadacze” uczymy się od młodych przed-
siębiorców świeżego spojrzenia na wiele 
spraw. Natomiast „młode wilki” mogą 
posiłkować się naszą wiedzą jak 
i wzorować się na sprawdzonych 
rozwiązaniach.
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ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMYNANOTECHNOLOGIA NA ŚLĄSKU
dr inż. Adam Szatkowski Prezes Fundacji NANONET  
Koordynator Śląskiego Klastra NANO

Początki Fundacji Wspierania Nanonauk i  Nanotech-
nologii NANONET sięgają już roku 2006 w  którym to 
rozpoczęliśmy prowadzenie pierwszego w Polsce porta-
lu w całości poświęconemu tematyce nanotechnologii 
–  www.nanonet.pl. Głównym celem przyświecającym 
decyzji o  założeniu portalu była chęć propagowania 
i  wspierania przedsięwzięć związanych z  nanotechno-
logią w kraju oraz  zagranicą. Do dnia dzisiejszego za-
łożenia te udaje się realizować czego potwierdzeniem 
jest fakt, iż obecnie portal jest największym portalem  
tematycznym o nanotechnologii w Polsce. Portal w cią-
gu roku odwiedza blisko 27 000 czytelników, newsletter 
trafia do 4000 a portale społecznościowe śledzi ponad 
3500 osób.

Funkcjonowanie naszej Fundacji możliwe jest dzięki 
grupie wolontariuszy, którzy łączą swoje obowiązki jako 
studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, czy też pracow-
nicy po to by swoją pasję i zamiłowanie do nanotech-
nologii przekazać innym oraz aktywnie uczestniczyć 
w  propagowaniu nauki i  budowaniu społeczeństwa 
opartego na wiedzy. Dzięki swojemu zaangażowaniu 
Fundacja 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 gospodarki zarówno 
w regionie jak i w kraju. I tak od lipca 2011 roku, portal 
www.nanonet.pl jest ściśle współpracującym partne-
rem PAP Nauka w  Polsce oraz stanowi Krajowy Punkt 
Kontaktowy Europejskiej Platformy „Nanofutures” zrze-
szającej 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 przyznano Funda-
cji status Organizacji Pożytku Publicznego. Co więcej,  
przedstawiciele Fundacji są członkami Komitetu Tech-
nicznego ds. Nanotechnologii i  Innowacji Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego, Członkiem Krajowej Stra-
tegii Innowacji KIS 13, Członkiem Regionalnej Strategii 
Inowacji województwa śląskiego.

Dzięki działalności Fundacji stało się dla nas moż-
liwe 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, bie-
rzemy udział w projektach popularyzatorskich i organi-
zacji szkoleń, prowadzimy aktywny dialog z  władzami 
publicznymi oraz wspieramy przedsiębiorców działa-
jących na rynkach wysokiej techniki. Jednakże same 
działania „miękkie” to nie wszystko - jesteśmy świad-
kami ogromnego  postępu technologicznego i  odkryć 
naukowych  dokonywanych na niespotykaną dotąd 
skalę. Rozwijają się nowe dziedziny badawcze i powsta-
ją nieznane dotąd branże przemysłu i  sektory usług.  
Rynek wciąż kryje wiele niż możliwych do zajęcia przez 
innowacyjnych przedsiębiorców podejmujących próbę 
komercjalizacji wiedzy i  przyszłościowych technologii. 
Warunki niezbędne dla prowadzenia tego typu działal-
ności zapewnia  inteligentny rozwój regionu, którego 
wyrazem jest próba włączenia działalności biznesowej 
i  naukowo-technologicznej  do globalnych łańcuchów 
dostaw i  kreowania wartości. Zjawisko to szczególny 
wyraz ma własnie na Śląsku, gdzie dzięki specjalistycz-
nej infrastrukturze, skupieniu przemysłu oraz jednostek 
badawczych Śląsk ma szansę osiągnąć wiodącą pozycję 
w rozwoju badań i wdrożeń przemysłowych w dziedzi-
nie nanotechnologii. 

Nasza Fundacja wyszła naprzeciw rosnącym potrze-
bom Śląska i Polski tworząc Śląski Klaster Nanotechno-
logiczny w  Katowicach. Klaster łączy kilkadziesiąt firm 
związanych z  nanotechnologią, instytucji naukowych, 
administracji publicznej oraz organizacji wsparcia 
biznesu i  pozwalają tworzyć dla nich profesjonalną 

platformę współpracy na rzecz zwiększenia znaczenia 
nanotechnologii w  kształtowaniu przyszłego wymiaru 
gospodarczego i innowacyjnego Śląska. 

Powstały w  2013 roku Śląski Klaster Nano pozwolił 
zrzeszyć takie śląskie firmy jak m.in. Prevac – światowy 
lider w  produkcji wysoko wyspecjalizowanych urzą-
dzeń badawczych, Arsanit produkujący nowoczesne 
materiały budowlane z  wykorzystaniem nanomateria-
łów czy specjalizująca się w  systemach sensorycznych 
Emag-Service. Klaster prowadzi działania związane 
m.in. z  promocją, wsparciem, pozyskiwaniem fundu-
szy i  projektów czy też analizą technologiczną. Do tej 
pory udało się zrealizować 27 spotkań branżowych oraz 
ponad 50 spotkań B2B pomiędzy członkami Klastra, po-
zwalając na pomyślną realizację kilkudziesięciu projek-
tów oraz pozyskanie dofinansowania rzędu 15 mln PLN 
dla biorących w nich udział jednostkach. 

Od 2016 roku organizujemy w Katowicach największą 
w  Polsce konferencję biznesowo – naukową InterNa-
noPoland. W  ostatnich 3 edycjach konferencji udział 
wzięło 580 osób z  30 Państw, przedstawiciel 116 firm, 
6 klastrów z całej UE, oraz przedstawiciel 40 jednostek 
naukowych z  całej Europy. Kolejna edycja konferencji 
InterNanoPoland 2019 będzie miała miejsce w  dniach 
16-18 października 2019 roku. InterNanoPoland  to mię-
dzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców 
oraz instytucji z  otoczenia biznesu, którzy kształtują 
przyszłość krajowego i  światowego sektora nanotech-
nologii. Konferencja zapewnia możliwości prezentacji 
projektów B+R, a  także przedstawienia własnych osią-
gnięć i  podzielenia się wynikami prac przez młodych 
naukowców. Program wydarzenia skupia się na tema-
tyce zastosowania nauki w  przemyśle oraz funkcjo-
nalizacji materiałów i  ich użyteczności w  medycynie. 
Przedstawiciele nauki i biznesu rozmawiają  także o no-
wościach w dziedzinach prawno-etycznych, najnowszej 
aparaturze badawczej oraz możliwościach realizacji 
projektów badawczo-rozwojowych

Nanonet od lat tworzy sieć kontaktów, współpracują 
z nami eksperci z wielu dziedzin. Organem doradczym 
Fundacji jest Rada Naukowa złożona ze  specjalistów 
z  całej Polski zajmujących się technologiami z  grupy 
KET (kluczowych technologii wspomagających mają-
cych bardzo istotny wpływ na  konkurencyjność euro-
pejskiej gospodarki). Współpracujemy z  właścicielami 
i  prezesami licznych firm technologicznych, centrami 
nano- biotechnologicznymi i  parkami technologiczny-
mi. Nasz zespół stale wspierają prawnicy, etycy, politycy, 
inwestorzy, rzecznicy patentowi i  specjaliści ds.  pozy-
skiwania funduszy.

Niewątpliwie jako jedyna tego typu jednostka w kra-
ju, Śląski Klaster Nano, stanowi  mocny filar dla rozwoju 
innowacyjnego i nowoczesnego przemysłu w regionie 
i kraju a także pozwalają w pełni wykorzystać potencjał 
jaki drzemie w polskiej nanotechnologii. 



Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 189  km2 w  Dąbrowie  
Górniczej ‒ największej gminie województwa śląskiego. Każdego dnia dbamy o to, aby woda dostarczana była 
w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania 1  tys. mieszkańców gminy.

Od prawie 40 lat niezawodnie dostarczamy wodę. Wiedząc, że jest to je-
den z najważniejszych czynników ludzkiego życia, mamy duże poczucie 
odpowiedzialności zarówno za jakość wody, jak i jakość świadczonych 
usług. Ich gwarancją są potencjał techniczny firmy, profesjonalizm oraz 
doświadczenie naszych pracowników. Najważniejsze jest dla nas zado-
wolenie klienta.  Stale dbamy o profesjonalną obsługę,  rzetelne relacje 
z klientami i wysoki poziom kultury zarządzania.

Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska. W naszych działa-
  .einezcoto an einawyłaizdo enwytagen ćawozilaminim ęis ymarats hcain

Wykorzystujemy zaawansowane technologie w dziedzinie uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków. Wiele zaangażowania wkładamy w edu-
kację ekologiczną, realizując m.in. projekty i konkursy ekologiczne dla 
dzieci i młodzieży. Promujemy wszelkie działania przyjazne środowisku.

Posiadamy nowoczesne, akredytowane laboratorium, w którym syste-
matycznie prowadzimy badania wody na każdym etapie dostawy do 
mieszkańców. Zatrudniamy testerów wody, którzy badają jej zapach 
i próbują jej smaku. Zrealizowaliśmy jedną z głównych inwestycji ‒ zmo-
dernizowaliśmy Oczyszczalnię Ścieków „Centrum”, która stała się obiek-
tem o wysokim poziomie technologicznym, wpływającym na poprawę 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Stawiamy na firmę przyjazną ludziom, otwieramy ją dla naszych klientów. 
Zapraszamy mieszkańców do zwiedzania obiektów technologicznych 
(ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, laboratorium). Aktywnie uczestni-
czymy w  życiu lokalnej społeczności. Nasze relacje z otoczeniem budu-
jemy w oparciu o przyjęte wartości firmy i wypracowaną przez wiele lat 
kulturę organizacyjną.

SOL IDNOŚĆ

OTWARTOŚĆ

EKOLOG IA

ODPOWIEDZ IALNOŚĆ

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 
ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

www.dabrowskie-wodociagi.pl



OD OGÓRKA DO KOMPLEKSU  
GASTRONOMICZNEGO „25 lecie firmy”  

SZYB BOŃCZYK

BRAKS I BRAKS CATERING

ul. ks. Norberta Bończyka 13, 41-400 Mysłowice,
biuro@braks.pl  biuro@szybbonczyk.pl / tel.519-116-713

DRZAZGA CLINIC
Restauracja BRAKS To miejsce wyrasta na symbol zmian, które nastąpiły na Śląsku. Jeszcze
niedawno straszyły tu ruiny, a dziś szyb tętni życiem. Restauracja BRAKS oferuje Sale bankietowo-
-konferencyjne do wykorzystania również na spotkania i konferencje lokalnych przedsiębiorców. Braks
przez lata ugruntował sobie również pozycję lidera na regionalnym runku cateringowym. Firma ma
dalsze plany rewitalizacji kolejnych obiektów i ciągle się rozwija. Kompleks bankietowo-konferencyjny
Szyb Bończyk, w szybkim czasie wyodrębnił się jako zupełnie nowa marka na regionalnym rynku



WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW TECHNOLOGICZNYCH,
WYNAJEM POMIESZCZEŃ,
PARK MASZYNOWY,
INKUBACJA,
WARSZTATY I INDYWIDUALNE DORADZTWO,
COWORKING,
WIRTUALNE BIURO,
CENTRUM KOMPETENCYJNE ROZWOJU MODELI BIZNESOWYCH,
OBSERWATORIUM SPECJALISTYCZNE ICT.

 

  Park Naukowo-Technologiczny
"Technopark Gliwice" Sp. z o. o.

Obszary Działania:



BADAMY MATERIAŁY 
OGNIOTRWAŁE
Dysponujemy jedynym w kraju 
akredytowanym laboratorium badawczym 
posiadającym pełne wyposażenie do 
wykonywania kompleksowych badań 
w dziedzinie szeroko pojętej ceramiki, 
w tym ogniotrwałej oraz technicznej, 
wykonujemy badania zarówno w niskich 
jak i wysokich temperaturach.

REALIZUJEMY DZIAŁALNOŚĆ 
BADAWCZĄ
W formie: badań, ekspertyz i usług naukowo-
technicznych wykonywanych na bezpośrednie zlecenia 
podmiotów gospodarczych:
 projektów badawczych i celów finansowanych lub 
dofinansowywanych ze środków budżetu państwa 
przeznaczonych na naukę
 projektów badawczych i celowych 
dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej 
przeznaczonych na badania i rozwój

ODDZIAŁ MATERIAŁÓW 
OGNIOTRWAŁYCH 
W GLIWICACH 

WYTWARZAMY WYROBY 
OGNIOTRWAŁE
  ceramikę techniczną (elementy 

konstrukcyjne, spawalnicze, rury i osłony)
  ceramikę laboratoryjną
  betony, prefabrykaty z tych betonów
  masy i zaprawy ogniotrwałe
  inne wyroby zaprojektowane wg potrzeb 

indywidualnych odbiorców

Jedyna w Polsce jednostka badawcza wyspecjalizowana w zakresie 
wytwarzania, stosowania i metodyki badań ceramicznych materiałów 
do zastosowań wysokotemperaturowych, przetwórstwa surowców 
oraz zastosowania surowców i ceramiki w ochronie środowiska.

www.icimb.pl



Zaufali nam m.in.

Przedsiębiorco
wprowadzaszczy wiesz, że jeżeli  do obrotu produkty w opakowaniach

jesteś zobowiązany do zapewnienia recyklingu i odzysku tych opakowań!

Porozumienie  może zrealizować ten obowiązek .EKOPAK za CIEBIE

Produkty w 
opakowaniach 

wielomateriałowych

Środki niebezpieczne
w opakowaniach, w tym 

środki ochrony roślin

Producent produktów 
w opakowaniach 

wielomateriałowych

Producent środków 
niebezpiecznych w 

opakowaniach, w tym 
środków ochrony roślin

Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK”,
wchodzi w skład Grupy Amber, zajmującej się
kompleksową obsługą firm.
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SALA MARMUROWA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Menedżer Roku na Śląsku Prezes Zarządu
Carboautomatyka SA dr inż. Henryk Stabla

Menedżer 20-lecia na Śląsku, Piotr Uszok Menedżer 20-lecia na Śląsku prof dr inż Zbigniew Śmieszek   
Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Prezes Izby Rzemieślniczej, prof. Jan Klimek

Wyróżnione Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 
w Katowicach Prezes Zarządu Artur Tomasik 

Wyróżniony PREVAC Sp.z o.o. w Rogowie  
Prezes Zarządu dr Andreas Glendz

Wyróżniony Zygmunt Frankiewicz 
Prezydent Gliwic

UROCZYSTA KOLACJA  W KNST MARCHOŁT

OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
„DIAGO-TEST”  Sp. z o.o.

41-100 Mysłowice, ul. B. Świerczyny 72
tel./fax 32 222 52 57, biuro@diagno-test.pl, www.diagno-test.pl

Kontakt: tel. 518 549 302

Oferujemy m.in.
KURSY

e-mail: grzegorz.ryt@diagno-test.pl

Istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorców oraz ich
pracowników dofinansowania szkoleń, a także uczestnictwa 

przez osoby indywidualne w projektach unijnych.

• Operatorów maszyn
   budowlanych
• Spawalnicze MAG, TIG, 
   MIG, MMA
• Prawa jazdy kat. A, B, B+E,
   C, C+E, D
• Kwalifikacji zawodowej 
   kierowców
• Kierowców wózków 
   jezdniowych
• Operatorów podestów 
   ruchomych



   Bank Roku 2018 na Śląsku –Międzypowiatowy Bank Spół-
dzielczy w Myszkowie Prezes Zarządu Zofia Jakubczyk

    Menedżer Roku 2017 na Śląsku Prezes Zarządu  
Katowickie Wodociągi SA Stanisław Kursz

Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego  
Prezes Zarządu Stalprofil SA Jerzy Bernhard

Członek Honorowy Stowarzyszenia - Prezes RIG Katowice  
Tomasz Zjawiony

Firma Roku 2017 na Śląsku Millimex SA  
Vice Prezes Zarządu

Firma Roku 2017 na Rynku Śląskim  FTT Wolbrom SA   
Wiceprezes Zarządu Grażyna Kozak

Zasłużona dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego
Prezes BetaMed S.A Beata Drzazga

Firma Roku 2017 na Śląsku  YOSHI  SA  
Prezes Zarządu Marcin Sprawka

Firma Roku 2017 na Śląsku Emag-Servis Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu Jan Szczucki

Firma Roku 2017 na Śląsku DFME DAMEL SA  
Prezes Zarządu Jerzy Suchoszek  Członek Honorowy Stowarzyszenia Edward Lasok

Menedżer Roku 2017 na Śląsku Bernard Hanusek Miejsce spotkania

Wyróżnieni  Menedżer Roku 2017 na Śląsku Dyrektor Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego Jolanta Kopiec

 Firma Roku 2017 na Śląsku TBS Katowice  
Janusz Olesiński - Prezes Zarządu,   

Agnieszka Koziełło-Poklewska- Wiceprezes Zarządu

Członek Honorowy Stowarzyszenia Leszek Boniewski     Pierścień Patrioty  dla Tomasza Jachimowicza

Innowacyjna Firma Roku 2017 BMZ Poland Sp z o.o.  
Prezes Zarządu Tomasz Wołk-Jankowski

UROCZYSTA KOLACJA  W KNST MARCHOŁT

UROCZYSTOŚĆ  WRĘCZANIA WYRÓŻNIEŃ - GALA SUKCES NA ŚLĄSKU ZA ROK 2017
SALA MARMUROWA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

UROCZYSTOŚCI GALI SUKCESU NA ŚLĄSKU Z LAT UBIEGŁYCH




