


Urodzony 21 września 1952 roku w Rybniku. 
Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, 

ekspert, polityk i działacz społeczny. 
W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, 

współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-
-Tesinske Slezsko. W latach 1993-1998 wiceprezes 
Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kon-
takty z europejskimi organizacjami samorządo-
wymi. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regio-
nów Europy w latach 1995-2001. Przewodniczący 
polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych 
i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. 
W latach 1998-2002 Marszałek Województwa 
Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W la-
tach 2002-2004 Członek Zarządu Zgromadzenia 
Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej 
Państwa.

Od 1979 wykładowca na Uniwersytecie 
Śląskim, potem na  Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagielloń-
skim.

Od 2004 roku poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej 
Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamen-
cie Europejskim). Skarbnik i wiceprzewodniczący 
Europejskiej Partii Ludowej, odpowiedzialny za 
dialog międzykulturowy i międzyreligijny. W  la-
tach 2004-2009 wiceprzewodniczący Komisji 
Rozwoju Regionalnego, sprawozdawca Parla-
mentu w sprawie Europejskiego Ugrupowania 

Współpracy Terytorialnej. W obecnej kadencji 
członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komi-
sji ds. Budżetu, Komisji ds. Kontroli Budżetowej, 
oraz wiceprzewodniczący specjalnej Komisji ds. 
Wyzwań Politycznych. Sprawozdawca Parlamen-
tu w  sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Współzałożyciel i przewodniczący 
intergrupy parlamentarnej URBAN. Członek Dele-
gacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosun-
ków z Bośnią, Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą 
i Kosowem oraz członek Delegacji do spraw sto-
sunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu 
Arabskiego. 

Zaangażowany w działania Parlamentu 
Europejskiego w ramach europejskiego dialogu 
z kościołami. Członek Zarządu Fundacji Rober-
ta Schumana dla rozwoju współpracy pomię-
dzy chrześcijańskimi demokratami w Europie 
oraz  Przewodniczący grupy roboczej „Wartości 
i wolności” Sieci Idei Europejskich, która jest think 
tankiem Europejskiej Partii Ludowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski w 2000 roku i orderem Natio-
nal du Mérite Francji w 2002. Laureat Europejskiej 
Nagrody Cesarza Maksymiliana za wkład w two-
rzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie 
w  2005. Ponadto uhonorowany nagrodą The Par-
liament Magazine „Europoseł Roku 2007” w kate-
gorii polityka regionalna, a także nagrodą rządu 
węgierskiego im. Istvána Pálfi za szczególne za-
sługi w rozwoju współpracy regionalnej.

Krzysztof Matyjaszczyk jest absolwentem 
Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochow-
skiej. 

Na tej samej uczelni ukończył także studia 
podyplomowe „Ekonomia i Zarządzanie Mena-
dżerskie” oraz „Zarządzanie Instytucjami Samo-
rządowymi”.

Przez wiele lat był związany z samorządem. 
Od 2002 do 2007 roku zasiadał w częstochow-
skiej Radzie Miasta, gdzie przez prawie dwa lata 
był jej wiceprzewodniczącym. Wcześniej pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Ra-
ków. Z samorządem związał się także zawodowo, 
pracując jako zastępca naczelnika w Starostwie 
Powiatowym.

W 2007 r. został wybrany do Sejmu RP 
w okręgu częstochowskim.  Zasiadał w sejmowej 
Komisji finansów publicznych, brał udział w pra-
cach Komisji infrastruktury. Pełnił również funkcję 
Wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarne-
go Województwa Śląskiego. 

W 2010 r. został prezydentem Miasta Czę-
stochowy. Od trzech lat sprawuje tę funkcję.

Główne kierunki polityki Miasta skierował na 
wzrost konkurencyjności, innowacyjności oraz 
rozwój przedsiębiorczości w Częstochowie. Re-
alizacja tego priorytetu odbywa się przy ścisłej 
współpracy samorządu Miasta ze środowiskiem 
gospodarczym i przedsiębiorcami. 

Częstochowa jest otwarta na dialog spo-
łeczny, partnerstwo i kreatywność, co zwiększa 
szanse wykorzystania przez Miasto posiadanych 
atutów, w tym także kreatywnej, indywidualnej 
przedsiębiorczości.

Działania podejmowane przez Prezydenta 
Miasta sprawiły, że Częstochowa jest miastem 
przyjaznym dla biznesu, posiadającym dobry kli-
mat i warunki do inwestowania. 

Jako miasto i subregion Częstochowa 
awansowała do krajowej czołówki w rankingach 
atrakcyjności inwestycyjnej. Jest też wiarygod-
nym partnerem biznesowym, co potwierdza 
w  międzynarodowa Agencja  FITCH przyznając 
międzynarodowe ratingi w walucie zagranicznej 
z perspektywą stabilną na następne lata. 

Edmund Burke powiedział kiedyś „Aby 
zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry czło-
wiek niczego nie robił.” Wiemy jednak, że nie 
wszyscy dobrzy ludzie milczeli i bezczynnie 
przyglądali się złu. Raoul Wallenberg i Irena 
Sendlerowa  bohatersko ratowali prześlado-
wanych Żydów w mrocznych czasach II Wojny 
Światowej, kiedy to niemiecka III Rzesza wraz 
ze swoimi sojusznikami podjęła bezprece-
densową próbę zagłady całego narodu przy 
użyciu metod przemysłowych. Świat pamięta 
o nich. Zapomniał natomiast o Henryku Sławi-
ku, bohaterskim Ślązaku, który poświęcił swe 
życie dla ratowania zagrożonych zagładą i po-
mocy potrzebującym.  

Ten wywodzący się z bardzo biednej rodziny sa-
mouk doszedł do stanowiska redaktora naczelnego 
„Gazety Robotniczej”, pisma śląskich socjalistów, pre-
zesa Syndykatu Dziennikarzy Polskich Śląska i Zagłę-
bia Dąbrowskiego, radnego Katowic i reprezentanta 
Śląska w genewskiej Lidze Narodów. Zapisał piękną 
kartę w trzech powstaniach o polskość Śląska, orga-
nizował uniwersytety robotnicze i kluby sportowe. 
Gdy znalazł się na Węgrzech  w 1939 roku po klęsce 
wrześniowej, nie tylko współorganizował opiekę nad 
polskimi uchodźcami i przerzuty żołnierzy Wojska 
Polskiego do odradzających się polskich sił zbrojnych 
na Zachodzie, lecz także podjął działania, które ura-
towały od niechybnej śmierci ponad 5 tysięcy Żydów 
skazanych na nieludzką zagładę. Przypłacił to wła-
snym życiem zamordowany przez Niemców w obo-
zie koncentracyjnym w Mauthausen. 

Przez ponad prawie 40 lat  pamięć o Henryku Sła-
wiku i jego czynach wrzucona została w otchłań za-
pomnienia. Milczenie wokół niego spowodowało, że 
stał się postacią nieznaną nawet na swym rodzinnym 
Śląsku i w Katowicach, mieście w którym spędził 20 
lat swego jakże aktywnego życia.

Dopiero Henryk Zvi Zimmermann, jeden z urato-
wanych przez Sławika Żydów, rozpoczął pod koniec 
lat 80-tych ubiegłego stulecia batalię przywracania 
pamięci o naszym Bohaterze.  Dzięki Zvi Zimmerman-
nowi, Henryk Sławik został pośmiertnie w 1990 roku 
uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Naro-
dów Świata przez izraelski Instytut Yad Vashem za ra-

towanie Żydów z narażeniem własnego życia. 

Od grudnia 2008 roku działa w Katowicach Sto-
warzyszenie Henryk Sławik- Pamięć i Dzieło, którego 
celami są m. in. upowszechnianie wiedzy o życiu 
i czynach Henryka Sławika oraz kształtowanie postaw 
zrozumienia, szacunku i tolerancji między narodami 
jako spuścizny duchowej Henryka Sławika. Na wnio-
sek stowarzyszenia, w dniu 25 lutego 2010 roku 
Henryk Sławik został pośmiertnie odznaczony przez 
ówczesnego Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, 
Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem 
w Polsce. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziele przy-
wracania pamięci o Henryku Sławiku, było odsłonię-
cie 5.05.2013 roku w hitlerowskim obozie koncen-
tracyjnym Mauthausen tablicy poświęconej pamięci 
Henryka Sławika przez Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego  wraz z Prezydentem Węgier Janosem 
Aderem.

To jednak wciąż za mało. Wciąż za mało ludzi 
w naszym regionie, w Polsce i na świecie wie o bo-
haterskim dziele Henryka Sławika. Należy odrobić 
wieloletnie zaniedbania i przywrócić światowej opi-
nii publicznej należną pamięć o naszym  Bohaterze, 
bohaterze trzech narodów: polskiego, żydowskiego 
i węgierskiego. Jesteśmy przekonani, że jest zarówno 
polską, jak naszą lokalną, śląską racją stanu, aby wie-
dza o  Nim była znana światowej opinii publicznej, 
a Jego nazwisko było zawsze wymieniane obok Ra-
oula Wallenberga, Chiune Sugihary, Ireny Sendler 
i Oskara Schindlera w galerii osób najbardziej rozpo-
znawalnych w dziele ratowania ofiar Holokaustu. 

Rok 2014 może okazać się przełomowy w tych 
staraniach. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego 
podjęli w dniu 18. listopada 2013 r. uchwałę usta-
nowiającą rok 2014 „Rokiem Henryka Sławika”. Reali-
zacja tej rezolucji powinna pomóc w przywróceniu 
Henrykowi Sławikowi należnego mu miejsca wśród 
największych bohaterów XX wieku. 

Aleksander Fiszer
Prezes Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło

Więcej informacji o Henryku Sławiku i Jego czynach  
na: www.marcholt.org
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 Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku

dr Jan Olbrycht
poseł do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Matyjaszczyk  
Prezydenet Miasta Częstochowa

Trudno ocenić jednoznacznie mijający 2013 rok. 

Dane statystyczne w zakresie pkb wskazują syste-

matyczny wzrost gospodarczy. Głównie napędza ten 

wzrost eksport konsumpcji i inwestycji, ale niestety 

nie istnieje. Jednak  z rozmów i   z  obserwacji wła-

snych i rozmów z naszymi członkami wynika, że są 

firmy (branże), które odnotowują dobrą koniunkturę 

t.j. np. przemysł metalowy, meblarski, usługi prze-

wozowe, czy też branża IT. Budownictwo i niestety 

górnictwo generalnie wykazują straty. Panuje duża 

niepewność co do rozwoju energetyki (wytwórcy 

i linie przesyłowe) oraz powstajacego przemysłu pra-

cującego na rzecz OZE. Część z ponad 10 mld euro 

przeznaczonych przez rząd na innowacje przypadnie 

na nasze województwo – trzeba to mądrze wykorzy-

stać by podnieść przede wszystkim produktywność, 

rentowność wytwarzania w przedsiębiorstwach.

To może generować kapitał na rozwój, inwestycje 

a zatem wzrost pkb.  Jest wiele firm i ich menedżerów 

którzy osiągneli sukces i chcą się nim podzielić ze śro-

dowiskiem menedżerskim i takich ludzi wyróżniamy 

w konkursie „Sukces na Śląsku”

Rok 2014 jest rokiem dwudziestoletniego sprawo-

wania przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu Stowa-

rzyszenia co przynosi mi dużo satysfakcji osobistych 

i grono wielu przyjaciół.

Tomasz Jachimowicz
Prezes Zarządu
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Mgr Inż. Tadeusz Szymanek. Twórca, właści-
ciel, szef firmy Green Pack, prezydent Rady R.I.P.H. 
w Częstochowie. Rocznik 1954. Absolwent Politech-
niki Częstochowskiej Wydziału Budowy Maszyn 1980 
rok. – mgr inż. mechanik. Bezpośrednio po ukończe-
niu studiów pierwsza praca w R.P.M. Częstochowa, 
która zaowocowała umiejętnością doskonałej orga-
nizacji pracy na stanowisku kierownika transportu 
i logistyki. Wyróżniony za opracowania systematyki 
eksploatacji sprzętu i transportu, wykorzystując wy-
dłużony okres użytkowania sprzętu. Kolejny etap 
to M.P.B.S. Częstochowa – kierownik bazy sprzętu 
i   transportu.  W 1990 roku powstała firma Green 
Pack, która obecnie zajmuje ważne miejsce w swo-
jej branży. Firma ma swoją siedzibę w miejscowości 
Wierzchowisko, położonej na obrzeżach Częstocho-
wy. Filia M2 w  Częstochowie jest oddziałem firmy, 

który zaspokaja detaliczne potrzeby mieszkańców 
Częstochowy. Firma Green Pack specjalizuje się 
w  dystrybucji opakowań oraz  artykułów jednorazo-
wego użytku. W swojej ofercie posiada bogatą ofertę 
ponad 1500 opakowań, które zaspakajają potrzeby 
producentów żywności, przemysłu, sklepów, insty-
tucji, klientów indywidualnych. Ważnym przesłaniem 
jakie towarzyszy firmie Green Pack, jest przekonanie, 
że opakowania mogą być nie tylko funkcjonalne i no-
woczesne, ale i przyjazne środowisku naturalnemu. 
Potwierdzeniem tych działań jest wprowadzenie do 
obrotu handlowego naczyń jednorazowego użytku 
o nazwie,,Chinet” (produkt Huhtamaki Polska) za pro-
mocję, którego firma Green Pack w 2002 r. otrzymała 
prestiżową nagrodę ,,Jurajski Produkt Roku 2002”. 
Firma Green Pack jest członkiem Polskiej Izby Opa-
kowań, co przyczynia się do współpracy meryto-
rycznej z szerokim gronem przedsiębiorstw z branży 
opakowań, poprzez aktywne działania i wymianę 
wzajemnych doświadczeń, pozwalających na jeszcze 
lepsze rozumienie współczesnej roli opakowań i roz-
woju tej branży dla  regionu i rodzimej gospodarki. 
W ramach realizowanych statutowych celów P.I.O. 
Tadeusz Szymanek jest doradcą w zakresie poprawy 
funkcjonowania M.Ś.P. z branży opakowań. W uzna-
niu za działania na rzecz środowiska gospodarczego 
regionu w 2003 r., Tadeusz Szymanek otrzymał  Złoty 
Laur Umiejętności i   Kompetencji w Kategorii Lide-
rów Gospodarczych. W 2004 roku Tadeusz Szyma-
nek uczestniczył w Polsko-Flamandzkim Programie 
Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości PLATO 
STRAROPOLSKA 2004. W 2005 roku Krajowa Izba Go-
spodarcza przyznała mu Honorową Złotą Odznakę 
za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospo-
darczego. Za udział w 2006 roku w konkursie „Praco-
dawca- organizator pracy bezpiecznej” organizowa-
nym na terenie województwa śląskiego otrzymał od 
Państwowej Inspekcji Pracy i Okręgowego Inspekto-
ra Pracy w Katowicach specjalny dyplom.  W 2007 r. 
firma Green Pack została nominowana do nagrody 

,,Orzeł Agrobiznesu” przez Starostę Częstochowskie-
go, a w 2008 r. – przy rosnącym znaczeniu opakowań 
degradowalnych – kapituła Konkursu przyznała fir-
mie za produkt,,Chinet” nagrodę ,,Orzeł Agrobizne-
su”. Również w 2008 r. na Targach Polagra w Poznaniu 
wyrób ten otrzymał nagrodę Konsumentów ,,Najlep-
szy Produkt Lata 2008”.W 2007 roku nominowany 
przez Starostę Częstochowskiego do otrzymania sta-
tuetki „Za wybitne Zasługi dla Powiatu” w kategorii 
Przedsiębiorczość. W 2010 roku Tadeusz Szymanek 
został ponownie nominowany i nagrodzony przez 
Starostę Częstochowskiego „Za Zasługi dla Powiatu” 
w kategorii Przedsiębiorczość. Federacja S.N-T NOT 
Rada w Częstochowie przyznała Tadeuszowi Szy-
mankowi w 2010 roku tytuł „Mistrz Techniki Regionu 
Częstochowskiego” za działania związane z ,,ochroną 
środowiska w kontekście zwiększania udziału bio-
degradowalnych produktów jednorazowego użytku 
w powszechnym ich stosowaniu”. Tadeusz Szymanek 
jest obecnie – od 2012 roku – prezydentem R.I.P.H. 
w  Częstochowie. Ta zaszczytna, społeczna funkcja  
jest wynikiem zaufania środowiska przedsiębiorców 
i wyzwaniem wobec rosnących wymogów zw. z pro-
wadzeniem firmy i odpowiedzialności społecznej 
dla zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców. W 2013 
roku Tadeusz Szymanek został wybrany z grona 
przedstawicieli samorządu gospodarczego regionu 
częstochowskiego na członka Rady Krajowej Izby 
Gospodarczej w Warszawie. Tadeusz Szymanek jest 
aktywnym działaczem:

    Rady Doradczej Biznesu przy Wydziale Za-
rządzania Politechniki Częstochowskiej,

    Członkiem Klubu Integracyjno-Promocyj-
nego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Częstochowskiej.

30 września 2013 roku został Laureatem Na-
grody Prezydenta Miasta Częstochowy za działal-
ność w Organizacjach Pozarządowych. W roku 2013 
Tadeusz Szymanek otrzymał wyróżnienie „Promotor 
Częstochowskiej Gospodarki 2013”.

Czynnie działa na rzecz społecznego, kultu-
ralnego i gospodarczego rozwoju regionu poprzez 
promocję nauki, wiedzy, umiejętności i kompeten-
cji, zwiększanie możliwości kształcenia formalnego 
oraz nieformalnego na każdym etapie życia.  Kieru-
je jednym z największych ośrodków akademickich 
sektora niepublicznego w Polsce – Wyższą Szkołą 
Biznesu w  Dąbrowie Górniczej. Uczelnia posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
ekonomicznych. Kształci na 12 kierunkach studiów 
w ponad 70 specjalnościach w ramach studiów I i II 
stopnia oraz na ponad 60 kierunkach studiów pody-
plomowych. Silną stroną Uczelni jest infrastruktura 
dydaktyczna i laboratoryjna. Jednocześnie Zdzisława 
Dacko–Pikiewicz działa na rzecz wzmocnienia współ-
pracy sektorów nauki i gospodarki. Jest ambasador-
ką przedsiębiorczości i skutecznie realizuje strategię 
kształcenia dla potrzeb biznesu. Uczelnia jest m.in. 
członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywat-
nych Edukacji, zrzeszonego w Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. 

Zdzisława Dacko-Pikiewicz aktywnie wspiera 
współpracę międzynarodową, realizując programy 
mobilnościowe, edukacyjne, badawcze oraz po-
dwójnego dyplomowania. Jako członek Konfederacji 
Uniwersytetów na Rzecz Demokracji (AUDEM) WSB 
działa na rzecz stymulowania udziału uczelni wyż-
szych w budowie demokratycznych społeczeństw 
i gospodarki rynkowej na świecie. Zdzisława Dacko-
-Pikiewicz jest pomysłodawcą i współtwórcą pro-
jektów edukacyjnych mających na celu aktywizację 

zawodową oraz edukacyjną. Propagatorka idei 
kształcenia ustawicznego. Dzięki Jej zaangażowaniu 
zostały powołane przy Uczelni: Uniwersytety Dzie-
cięce, Uniwersytet Młodzieżowy, Uniwersytety 
Trzeciego Wieku. Współinicjatorka Szkoły Liderów, 
Studium Kariery – projektów motywujących do 
samodoskonalenia i przedsiębiorczości. Inicjatorka 
i współorganizatorka największego przedsięwzię-
cia popularyzującego naukę – Festiwalu Nauki. 
Organizatorka licznych konferencji naukowych 
i  seminariów oraz szkoleń dla pracowników placó-
wek oświatowych. Inicjatorka, pomysłodawca oraz 
organizatorka wielu projektów edukacyjnych i in-
frastrukturalnych dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Efektywnie pozyskuje środki finansowe 
na wyrównanie szans edukacyjnych, zwiększenie do-
stępu do wiedzy, poprawę jakości i upraktycznienie 
kształcenia, umożliwiając podniesienie kwalifikacji 
lub przekwalifikowanie. Od 2009 roku jest członkiem 
Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Inno-
wacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. 

Nagrodzona m.in. Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej, Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Honorowym Medalem Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Republiki Czeskiej za aktywny wkład 
w rozwój współpracy z wyższymi uczelniami 
w  Republice Czeskiej, Odznaką Pamiątkową Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, 
Złotą Odznaką za zasługi dla Województwa Ślą-
skiego. 

Doktor Nauk Medycznych, absolwent Wydzia-
łu Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach. Od 1982 roku pełnił funkcję Kierow-
nika Banku Tkanek Wojewódzkiej Stacji Krwiodaw-
stwa w Katowicach, a w  roku 1991 został Dyrekto-
rem Naczelnym Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa 
(od 1999 roku przemianowanej na Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach).

W latach 1991-92 ukończył podyplomowe 
Studium Menedżerów, a w 2008 roku uzyskał stopień 
naukowy doktora nauk medycznych. Ukończył po-
dyplomowe Studium Zarządzania na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jest członkiem Europejskiego Stowa-
rzyszenia Banków Tkanek, Polskiego Towarzystwa 
Transplantacyjnego oraz członkiem Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Banków Tkanek. Przez dwie kadencje 
pełnił funkcję członka Rady Transplantacyjnej przy 
Ministrze Zdrowia.

W czasie kierowania placówką zostało wdro-
żonych szereg nowatorskich rozwiązań o charakterze 
medycznym, technicznym i organizacyjnym. Niektó-
re z tych rozwiązań chronione są patentami w Urzę-
dzie Patentowym RP i uzyskały wyróżnienia i me-
dale na Międzynarodowych Targach Wynalazczości 
w Brukseli, Paryżu, Budapeszcie, Genewie, Pitsburgu 
i w Norymberdze. 

Stanisław Dyląg jest współautorem wielu pa-
tentów m.in. głównym twórcą pierwszego polskiego 
ambulansu do pobierania krwi oraz współtwórcą 
zastosowania materiałów biologicznych w medycy-
nie np. powięzi, ścięgien, opatrunków biologicznych 
i hodowli chondrocytów.

Uzyskana Nagroda Gospodarcza Prezydenta 
RP za Najlepszy Wynalazek Roku 2003 pt. „Standa-
ryzowane krwinki wzorcowe” jest wyrazem uznania 
dla zespołu badawczego Centrum Krwiodawstwa 
kierowanego przez Stanisława Dyląga. Wszystkie te 
nowatorskie rozwiązania dotyczą zagadnień z dzie-
dziny krwiodawstwa, produkcji odczynników sero-
logicznych oraz przeszczepów (tkanek i komórek). 
Stanisław Dyląg był również członkiem zespołów 
doradczych przy Ministrze Zdrowia.

W uznaniu zasług został wyróżniony Złotym 
Krzyżem Zasługi (2008), Nagrodami Ministra Zdrowia 
(2000 i 2001) wyróżnieniami Prezesa Rady Ministrów 
(2000 i 2001) oraz Orderem Króla Belgów i Merita de 
L’ invention-De Cheralier (2001) za osiągnięcia w ru-
chu wynalazczym.

Do swoich zainteresowań zalicza: wędrówki 
górskie, turystykę.

Bank Spółdzielczy w Cieszynie powstał 
w  1873 roku jako Towarzystwo Zaliczkowe w Cie-
szynie. Po roku funkcjonowania zostało przemia-
nowane na Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek 
w Cieszynie. Celem Towarzystwa było zapewnianie 
dostępu do taniego kredytu jego członkom, głównie 
rolnikom, z dogodnymi ratami spłat oraz ułatwienie 
gromadzenia drobnych kapitałów. Liczba członków 
oraz dane finansowe Towarzystwa potwierdzają, że 
należało ono do najważniejszych polskich instytucji 
działających na Śląsku Cieszyńskim. Współcześnie 
Bank Spółdzielczy w Cieszynie jest nowoczesnym 
i uniwersalnym bankiem, z wyłącznie polskim kapita-
łem, świadczącym szeroką gamę usług finansowych 
osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, sa-
morządom lokalnym, stowarzyszeniom, fundacjom 
i związkom wyznaniowym.  Specjalizuje się w obsłu-

dze sektora MSP w szczególności w zakresie kredy-
tów inwestycyjnych i obrotowych. Oferuje nowocze-
sne rozwiązania w zakresie bankowości internetowej, 
profesjonalne doradztwo, sprawną i szybką obsługę 
klienta indywidualnego, a także korporacyjnego. 
Pełni rolę aktywnego banku lokalnego, który dzia-
ła na terenie województwa śląskiego. W  ubiegłym 
roku Bank obchodził swój niecodzienny jubileusz 
140 lat prowadzenia działalności. Na przestrzeni 140 
lat wpływał na region i swoich członków, finansując 
działania lokalnych organizacji i przedsiębiorstw. 
Towarzystwo współfinansowało niemal wszystkie 
ważniejsze przedsięwzięcia patriotyczne na Śląsku 
Cieszyńskim. W wydatkach Towarzystwa od 1885 
roku na stałe pojawiła się rubryka „na cele społeczne”. 
Dzięki pomocy finansowej Towarzystwa urządzo-
ny został w Cieszynie przy Rynku - Dom Narodowy. 
W  ostatnich latach Bank sponsorował m.in. Projekt 
„Plaża Open” – siatkówkę plażową, „Dni Teatru”, „Dni 
Gminy Goleszów” połączone z Dożynkami Powiato-
wymi, rozgrywki koszykówki mężczyzn o awans do II 
ligi, imprezę HECA – cieszyńskie wieczory kabare-
towe, „Piknik Sportowy”. Bank od lat wspiera orga-
nizację charytatywnego Koncertu Noworocznego, 
działania Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz wiele 

innych organizacji. Bank jest również partnerem 
programu „Działaj Lokalnie”, za pośrednictwem któ-
rego wiele organizacji otrzymuje granty na ciekawe 
lokalne projekty. Kilkakrotnie obdarowane przez 
Bank instytucje występowały z inicjatywą uhonoro-
wania go za działalność społeczną. Był nominowany 
do nagrody „Bank Spółdzielczy w służbie społeczno-
ści lokalnej”. Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej zgłosiło Bank do XVI edycji konkursu o tytuł 
„Dobroczyńca Roku” w kategorii „lokalne zaangażo-
wanie społeczne firmy”. W ubiegłym roku Bank otrzy-
mał nominację do nagrody gospodarczej subregionu 
południowego DEDAL 2013, a także nagrodę On-
draszka w celu uhonorowania wkładu w krzewienie 
kultury regionu, za kontynuowanie i propagowanie 
tradycji polskiej, a także za działalność przyczynia-
jącą się do rozwoju Śląska Cieszyńskiego. W ramach 
działań edukacyjnych Bank włączył się w nowatorski 
projekt dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych „Kurs na zysk”, który cieszył się wśród 
młodzieży dużą popularnością. Bank od lat realizuje 
zasadę, że lokalne pieniądze wspierają rozwój lokal-
nej społeczności, zarówno w aspekcie społecznym 
jak i gospodarczym.

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2013 roku
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Stanisław Dyląg
Kategoria: Kierujący publiczną jednostką służby zdrowia
                   (rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach) 

NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW
NOTKI BIOGRAFICZNE

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

Uczelnia Roku 2013 na Śląsku
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

(rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)

Bankiem Roku 2013 na Śląsku  W KATEGORII BANK O ZASIĘGU REGIONALNYM

dr n. med. Stanisław Dyląg 
Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa w Katowicach

prof. nadzw. dr. Zdzisława 
Dacko-Pikiewicz 
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu  
w Dąbrowie Górniczej

Tadeusz Szymanek 
Prezydent Rady Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie 
Właściciel firmy Green Pack

Menedżer Roku 2013 na Śląsku

został Bank Spółdzielczy w Cieszynie
	 		(z	rekomendacji	Wyższej	Szkoły	Bankowości	i	Finansów	w	Katowicach) 
za:
   angażowanie się w społeczne inicjatywy lokalne
   kompleksową, rzetelną i profesjonalną obsługę i doradztwo dla klientów małych i średnich przedsię-

biorstw
   budowanie partnerskich relacji z klientami
   dobrą współpracę z beneficjentami dotacji funduszy unijnych
   prowadzenie edukacji ekonomicznej młodzieży

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu – Alina Rakowska
    Wiceprezes Zarządu – Jacek Zając
    Członek Zarządu – Tadeusz Wrzecionko 
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Prezes Zarządu Zakładów Energetyki Cieplnej 
S.A. – Pani mgr inż. Longina Kugiel jest absolwentką 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od początku swojej kariery zawodowej zwią-
zana jest z branżą ciepłowniczą. Pracę zawodową 
rozpoczęła w Elektrociepłowni „Jerzy” funkcjonują-
cej na terenie KWK „Wieczorek”, gdzie pełniła funk-
cję Kierownika Oddziału Energetycznego. Z dniem 
04.10.1994r., w ramach procesów restrukturyzacyj-
nych górnictwa, została oddelegowana do tworzenia 
nowej firmy na bazie kotłowni i elekrociepłowni zlo-
kalizowanych na terenie kopalń należących do KHW 
S.A. Praca jej polegała na wydzieleniu majątku ener-
getycznego z kopalń, przyporządkowaniu mu kosz-
tów i przekazaniu do nowopowstałego podmiotu, 
który rozpoczął swoją działalność 01 lipca 1995r, 
a obecnie  funkcjonuje pod nazwą Zakłady Energe-
tyki Cieplnej S.A.

Z ZEC S.A. mgr inż. Longina Kugiel związana 
jest od początku istnienia Spółki. Pracując jako Głów-
ny Specjalista ds. Rozwoju i Restrukturyzacji ZEC 
S.A  (1995r.-2005r.), jako Zastępca Prezesa Zarządu 
(2005r.-2006r.), jako Prezes Zarządu ZEC S.A. (nieprze-
rwanie od 2006r.).

Stojąc na czele Zarządu ZEC S.A., i wykorzystu-
jąc swoje wieloletnie doświadczenie i zaangażowa-
nie w pracy Longina Kugiel kontynuuje rozpoczęty 
proces rozwoju i restrukturyzacji sektora pogórniczej 
energetyki zawodowej. Aktualnie w ZEC S.A. realizo-
wane są liczne inwestycje zmierzające do  minima-
lizacji oddziaływania wydziałów Spółki i  wytwarza-
nych produktów na środowisko. Ograniczenie emisji, 
zarządzanie wodą i odpadami, ochrona bogactw 
naturalnych to wybrane obszary, w których Spół-
ka działa zgodnie z najlepszymi praktykami. Mając 

na względzie najlepsze dostępne w branży ciepłow-
niczej technologie ZEC S.A. zaczęły wykorzystywać 
w  swojej produkcji nowy surowiec (zwiększając przy 
tym bezpieczeństwo pracy górników na  kopalnii) – 
metan. Silniki gazowe (na metan) pracujące w koge-
neracji  to najbardziej pożądane instalacje i  projekty 
pokazujące, że branża energetyczna może stanowić 
ekonomicznie i ekologicznie opłacalną gałąź go-
spodarki. Silniki gazowe pracujące w kogeneracji 
funkcjonują na Wydziale V „Wieczorek” (od 2012r), 
Wydziale IX „Wesoła”  (od 2010r, aktualnie dobiegają 
końca prace związane z rozbudową Wydziału o kolej-
ne silniki)  i Wydziale XII Śląsk (od 2014r). W bieżącym 
roku ZEC S.A. rozpoczynają kolejną inwestycję zwią-
zaną z wykorzystaniem metanu (silniki spalinowe 
wytwarzające energię elektryczną w kogeneracji zo-
staną zainstalowane w Wydziale IV „Murcki” w Kato-
wicach), której  zakończenie planowane jest w 2015r. 
Od czasów objęcia funkcji Prezesa Zarządu  przez 
Longinę Kugiel zyski Zakładów Energetyki Cieplnej 
S.A. wzrosły 10-krotnie.

Longina Kugiel jest członkiem Polskiej Izby 
Ciepłowniczej. W 2014r. została wyróżniona Złotym 
Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Ko-
bieta Przedsiębiorcza. Nagroda ta przyznawana jest 
ludziom nieprzeciętnym, wyróżniającym się firmom, 
organizacjom i instytucjom, które aktywnie i sku-
tecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki 
rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania 
do  standardów europejskich. 

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. pod jej kie-
rownictwem zostały w 2012r. laureatem kampanii 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” pod honoro-
wym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego.

Menedżer Roku 2013 na Śląsku Menedżer Roku 2013 na Śląsku
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dr inż. Henryk Stabla – Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów 
Automatyki  Carboautomatyka SA

Urodził się w 1948 r. w Gierałtowicach koło 
Gliwic. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie również uzyskał 
doktorat.

Pracował w kopalni Szczygłowice w Knurowie 
i na kopalni Dębieńsko w Leszczynach na stanowi-
skach kierowniczych dozoru ruchu i kierownictwa 
kopalń.  

W 1992 roku wygrywa konkurs na Prezesa 
Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów 
Automatyki „Carboautomatyka” S.A. Przejmując 
firmę z dużymi kłopotami finansowymi w krótkim 
czasie Spółka zostaje przekształcona z usługowej na 
usługowo-produkcyjną osiągając z każdym rokiem 
lepsze wyniki finansowe.

Zauważony jako bardzo dobry menager 
w  1996 roku zostaje powołany na Prezesa Zarządu 
Nadwiślańskiej Spółki Węglowej, a w latach 2001-
2009 na Prezesa Polskiej Techniki Górniczej SA 
w  Katowicach, której akcjonariuszami są czołowe 
przedsiębiorstwa produkcyjne branży górniczej.

Carboautomatyka na rynku Górniczym 
pracuje blisko od 40-stu lat posiada mocną pozycję 
i  rozpoznawalną markę. W ostatnich latach 10-krot-
nie zwiększyła swoją produkcję.

Na bazie Carboautomatyki zbudował 
Grupę o  zdywersyfikowanej działalności opartą na 
strukturze dywizjonalnej, która tworzą spółki: Carbo-
automatyka S.A. w Tychach, DAMEL S.A. w Dąbrowie 
Górniczej, Mifama Sp. z o.o. w MIkołowie, biuro 
projektowe Carbo Projekt Sp. z o.o w Tychach  i  Opa-
-Carbo Sp. z o.o. w Bytomiu.

Grupa coraz pewniej poszerzała obszary 
swojej działalności, równocześnie zdobywając 
nowe rynki w kolejnych branżach. Podejmowała się 
realizacji kontraktów w energetyce, ciepłownictwie, 
koksownictwie, hutnictwie, drogownictwie, tunelach 
drogowych i obiektach użyteczności publicznej. 
Rozpoznawalnymi produktami Grupy są instalacje 
elektyczne i sygnalizacyjne m.in.: w tunelu drogo-
wym w Katowicach i Lalikach, nowoczesne systemy 
sterowania oraz zasilania w „Spodku” w Katowicach 
czy zabudowa bramownic Krajowy Systemu Poboru 
Opłat Elektronicznych – „e-myto”.

Na liście referencyjnej Grupy znajdują się tak-
że bardziej klasyczne przedsięwzięcia w górnictwie 
i  szeroko rozumianym przemyśle ciężkim. Wśród 
nich budowa zakładu mechanicznej przeróbki węgla 
w  lubelskiej Bogdance, przebudowa węzła odwad-
niania i wyprowadzania produktów flotacji w kopalni 
Budryk, czy też udział w budowie kompleksu baterii 
koksowniczej w wałbrzyskiej Victorii. Firma stała się 
również specjalistą w stacjach odmetanowania i sys-
temy zabezpieczenia metanometrycznego w Polsce 
i  poza granicami kraju.

Wykorzystując potencjał Grupy, specjaliści 
z  Carboautomatyki potrafią zrealizować całą inwe-
stycję „pod klucz” od projektu po serwis. W ostatnich 
latach stworzono ok 500 nowych miejsc pracy, 
obecnie Grupa zatrudnia ponad 1000 osób.

Ponad 20% produkcji Grupy jest eksportowa-
na na rynki zagraniczne m.in. do Ukraina, Rosja, Bo-
śnia  i Hercegowina, Rumunia, Wietnamu, Argentyny, 
RPA i wielu innych.

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2013 roku
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2013 roku
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniona została: Longina Kugiel
Kategoria: Kierujący dużą firmą energetyczną
                   (rekomendacja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)
Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Zdzisław Kalarus
Kategoria: Kierujący dużą firmą rodzinną 
                   (rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Henryk Stabla
Kategoria: Kierujący dużą firmą pracującą na rzecz górnictwa i energetyki
                   (rekomendacja Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach)
Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Bogdan Traczyk
Kategoria: Kierujący instytucją otoczenia biznesu 
                   (rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)

Longina Kugiel
Prezes Zarządu Zakładów Energetyki 
Cieplnej S.A.

Pan Bogdan Traczyk jest absolwentem Wy-
działu Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Poli-
techniki Warszawskiej na kierunku Lotnictwo. Z re-
gionem śląskim jest związany od 1980 roku. W latach 
80 pracował jako konstruktor w PDPSz „PZL – Bielsko”. 
Będąc przewodniczącym jego Rady Pracowniczej, 
podjął próbę przekształcenia Zakładów w spółkę 
handlową z dwiema spółkami zależnymi. Doprowa-
dził też do zbycia przez nie udziałów we wszelkich 
ośrodkach wypoczynkowych.

Na przełomie lat 80 i 90, jako inicjator i prze-
wodniczący Regionalnego Porozumienia Samorzą-
dów Pracowniczych, doprowadził do powstania spół-
ki AQUA S.A. W latach 90 był jej Prezesem Zarządu. 
Przekształcił ją w firmę działającą na terenie Bielska 
i dziewięciu sąsiednich gmin. W 1997 roku jej akcje 
wprowadził do obrotu publicznego.

W 1998 roku objął funkcję Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej. W 1999 roku dokonał zbycia części ak-
cji AQUA S.A. brytyjskiemu inwestorowi, zachowując 
kontrolę nad nią ze strony miasta. Za te osiągnięcia 
został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności 
i Kompetencji za rok 1998. 

Wprowadził również miasto Bielsko w struk-
tury Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, będąc 
do  2002 roku członkiem jego zarządu. Po upływie 
kadencji powrócił do pracy w AQUA S.A..

Do 2003 roku, zaangażowany w działalność 

bielskiej loży Business Centre Club. Uczestniczył 
w reaktywowaniu w regionie Akcji Katolickiej, której 
do tej pory jest członkiem, a przez kilka lat pracował 
w jej Radzie Diecezjalnej.

W latach 2004-05 dyrektor w firmie Aqua Sys-
tem Sp. z o.o., powstałej w wyniku prywatyzacji jed-
nego z wydziałów AQUA S.A.

W 2006 roku pracował dla międzynarodowej 
korporacji jako szef zespołu ekspertów dla kontraktu 
„Oczyszczanie ścieków na Podhalu”.

Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Agencji 
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach. Pod jego 
rządami spółka rozwinęła się, a poziom jej kapitału 
wzrósł z ok. 4 mln do ponad 190 mln zł. Sukcesem 
było uruchomienie kompleksu Nowe Gliwice. Dzięki 
jego oryginalnym pomysłom miasto Gliwice w ciągu 
niespełna 2 lat wywiązało się ze zobowiązań wobec 
KE. Rozwinięta przez niego koncepcja kompleksowej 
obsługi inwestorów, przyspieszyła zagospodarowa-
nie przez ARL terenów przyległych do kompleksu. 
W efekcie tych działań stał się on gliwicką „mini do-
liną krzemową”. W roku 2012 Prezes Traczyk odebrał 
po raz drugi, w imieniu ARL, Złoty Laur Umiejętności 
i Kompetencji, a w 2011 medal RIPH w Gliwicach. 

Z końcem 2013 roku w wyniku włączenia czę-
ści GAPP S.A. w Katowicach w struktury ARL Sp. z o.o., 
doprowadził do powstania Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Bogdan Traczyk  
Prezes Zarządu  
Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

dr inż. Henryk Stabla
Prezes Zarządu  
CARBOAUTOMATYKA S.A. w Tychach

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Większość swojego  życia za-
wodowego związał z przemysłem górniczym. Pierw-
szą pracę podjął w jednej ze  śląskich kopalń węgla 
kamiennego. W  1988 roku postanowił wykorzystać    
zdobyte doświadczenie i założyć rodzinną działal-
ność gospodarczą  w Ornontowicach, specjalizują-
cą się w produkcji elementów obudów górniczych. 
W tym okresie była to jedyna polska firma eksportu-
jąca swoje produkty do niemieckich kopalń dla gru-
py  RAG-Deutsche-Steinkohle.   

Stawiając na jakość i innowacyjność produko-
wanych wyrobów zdobył uznanie i zaufanie klientów 
zarówno w kraju, jak i za granicą.  Następstwem roz-
woju  było powstanie w 2000 roku na terenie  KSSE- 
Gliwice spółki Kalmet S.A.

Dzięki odważnym decyzjom prezesa Zdzi-
sława Kalarusa działalność firmy  nie ogranicza się 
wyłącznie do zaspokojenia potrzeb przemysłu gór-
niczego. Od 2007 roku inwestuje w wytwarzanie 
nowych produktów dla przemysłu: energetycznego, 
budowlanego oraz motoryzacyjnego. Obecnie 70% 
produkcji Kalmet S.A. to eksport do kontrahentów 
na terenie całej Europy.

Gwarancją jakości wyrobów są uzyskane do-
puszczenia, opinie techniczne i certyfikaty, a dowo-
dami uznania marki firmy  przyznane jej liczne wy-
różnienia i nagrody.

Zdzisław Kalarus jest pracodawcą dla 500 pra-
cowników. Zwraca szczególną uwagę na ich rozwój, 
podnoszenie kompetencji i umiejętności, współpra-
cując w tym zakresie z kadrą naukową Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, Akademii Górniczo-Hutniczej 
i  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zdzisław Kalarus
Prezes Zarządu Kalmet S.A.   
w Gliwicach 

 

Stawiamy na przedsiębiorczość, 
innowacje i rozwój. 
 

Dla Was połączyliśmy swoje siły 
 i nadal będziemy wspierać,  

bo liczą się pomysły. 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. powstała w wyniku włączenia 
zorganizowanej części Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. w struktury 
Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach. 
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została firma Cz. P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA SA w Częstochowie 
     (z rekomendacji Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie)
za:
   profesjonalizm i rzetelność  świadczonych usług
   wysoką jakość robót oraz terminowość wykonanych inwestycji 
   dobre wyniki działalności  w 2013 roku 

Firma Roku 2013 na Śląsku

Zarząd pracuje w składzie :
Prezes Zarządu  – Janusz Stępień
V-ce  Prezes Zarządu – Tadeusz Piesyk 

Firma prowadzi nieprzerwanie działalność 
od  1950 roku – początkowo jako przedsiębiorstwo 
państwowe – Częstochowskie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego. Po  prywatyzacji  w 1998  
roku zmieniło formę prawną i nazwę na obecną  
„CZ.P.B.P.  PRZEMYSŁÓWKA” S.A. „CZ.P.B.P. PRZEMY-
SŁÓWKA” S.A. postrzegana jest przez  partnerów 
branżowych i  inwestorów  jako rzetelny i sprawdzony 
wykonawca Przestrzeganie zasad etyki zawodowej  
i   uczciwości w biznesie są podstawą działalności fir-
my. Potwierdzeniem  pozycji na rynku budowlanym 
są przyznawane  spółce nagrody i wyróżnienia  w ra-
mach konkursów organizowanych na różnym szcze-
blu  m.in.:
 w konkursach Budowa Roku organizowanym przez PZiTB
 „Jurajski Produkt Roku” organizowany przez Regional-

ną Izbę Przemysłowo – Handlową w Częstochowie 
 „Modernizacja Roku” 
 „Promotor Częstochowskiej Gospodarki” – wyróżnie-

nie główne  Prezydenta Miasta Częstochowy 
Spółka posiada Certyfikat Systemu Zarządza-

nia Jakością w zakresie kompletnego wykonawstwa 
robót  budowlano – montażowych i instalacyjnych 
potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 
ISO 9001:2009. Dzięki wysokim standardom pracy wy-
konuje skomplikowane projekty budowlane w gene-
ralnym wykonawstwie i jest w stanie zagwarantować 
najwyższą jakość usług dla klientów.

W  2013 roku „ CZ.P.B.P.  PRZEMYSŁÓWKA ” S.A.  
zakończyła w terminie szereg ważnych dla regionu in-
westycji :
  Modernizację  Alei Najświętszej Maryi Panny w Czę-

stochowie (jako lider konsorcjum) 
  Budowę Wydziału Nauk Społecznych dla Akademii 

Jana Długosza w Częstochowie
  Rozbudowę Liceum Plastycznego w Częstochowie 
 Budowę Sali Gimnastycznej w gminie Kamienica 

Polska 
  Budowę Sali koncertowej dla Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Sieradzu 
 Budowę Kompostowni odpadów komunalnych 

w Konopiskach koło Częstochowy 
Obecnie realizuje  między innymi :
  Budowę  I Urzędu Skarbowego w Częstochowie 
  Rewitalizację zespół pałacowo-parkowego w Koszęcinie
  Budowę Hotelu czterogwiazdkowego w Częstochowie 
  Modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kleszczowie

  Rozbudowę budynku Komendy Powiatowej policji 
w Oławie  

„CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA” S.A. wspólnie z Re-
gionalną Izbą  Przemysłowo – Handlową  w  Często-
chowie przeprowadziła szereg działań  mających na 
celu zmianę Rozporządzeń do Prawa Zamówień Pu-
blicznych, które negatywnie  wpływają  na  działalność   
rzetelnych  firm branży budowlanych. W swojej dzia-
łalności  przedsiębiorstwo wspiera potrzeby lokalnej 
społeczności w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

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

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

Menedżer Roku 2013 na Śląsku

Gliwiczanin, urodzony w 1957 roku jest absol-
wentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydział 
Automatyki i Elektroniki. Następnie ukończył studia 
podyplomowe w zakresie menadżerskim na Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomo-
we w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw 
na  Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach. 

Karierę zawodową rozpoczął jako Dyrektor Od-
działu Studenckiego Biura Usług ZSP „Student-Service” 
w Katowicach. W latach 1987-1992 został Prezesem 
Zarządu Centrum Usług Projektowo-Specjalistycznych 
„Polprojekt” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Od roku 1993 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa 
Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki SA.

Od 1996 roku działa w Regionalnej Izbie Prze-
mysłowo-Handlowej w Gliwicach jako Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, członek Rady Izby a obecnie Wice-
prezes Izby, od 1998 w stowarzyszeniu Gliwicka Inicja-
tywa Obywatelska jako członek zarządu. W latach 2007 
do 2011 brał udział w pracach Sekcji Logistyki Komitetu 
Transportu Polskiej Akademii Nauk. Od 2008 r. jest człon-
kiem Business Centre Club a od 2012 roku Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach. Swoim doświadcze-

niem wspiera również Bus Service Centre Sp. z o.o. jako 
członek Rady Nadzorczej. Angażuje się w liczne przed-
sięwzięcia o charakterze społecznym oraz jest cenionym 
partnerem biznesowym.

Jerzy Zachara jest laureatem wielu nagród, wy-
różnień i odznaczeń za działalność gospodarczą i spo-
łeczną. Otrzymał między innymi Srebrny Krzyż Zasługi 
nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana 
Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Złotą Odznakę Hono-
rową „Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego” przyzna-
ną przez Sejmik Województwa Śląskiego, a także medal 
„Za Zasługi Dla Ruchu Studenckiego” i medal Regional-
nej Izby Przemysłowo- Handlowej oraz Złotą Odznakę 
Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Prywatnie, aktywnie spędza czas w zależności 
od pory roku. Gdy tylko warunki pogodowe pozwalają 
zwiedza województwo śląskie na rowerze, lubi morze 
jest jachtowym sternikiem morskim, a w zimie szczegól-
nie umiłował jazdę na nartach. 

Jerzy Zachara
Prezes Zarządu Śląskiego Centrum 
Logistyki SA w Gliwicach 

Jarosław Mróz
Prezes Zarządu VACAT Sp. z o.o. 

Janusz Stępień
Prezes Zarządu 
Cz.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA SA w Częstochowie

Tadeusz Piesyk
Vice Prezes Zarządu 
Cz.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA SA w Częstochowie

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    efektywne zarządzanie wiodącą firmą logistyczną
    skuteczną rewitalizację i dywersyfikację 

      działalności portu śródlądowego w Gliwicach
    promowanie dobrych praktyk biznesowych

      w kraju i za granicą
   umiejętności menedżerskie i dobrą organizację    

     stale rozwijającej się firmy, zwiększając jej 
     potencjał, przychody i zatrudnienie

   aktywność społeczną ora dobrą współpracę
     ze środowiskiem biznesu

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Jerzy Zachara
Kategoria: Kierujący średnią firmą logistyczną
                   (rekomendacja Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)

Ma 56 lat. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach wydziału Automatyki i Informatyki oraz Stu-
diów Podyplomowych Zarządzania Przedsiębiorstwem 
na Politechnice Śląskiej i Polsko-Szwajcarskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości.

W latach 1982-1992 pracował jako konstruktor w 
Zakładach Urządzeń Komputerowych w Zabrzu w dziale 
konstrukcyjnym przechodząc przez wszystkie szczeble 
awansu. Był twórcą wielu wdrożonych wniosków racjo-
nalizatorskich oraz  współautorem dwóch patentów. Był 
również laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych 
Wynalazców.

Od kwietnia 1990 jest współwłaścicielem fir-
my samochodowej a po jej przekształceniu od 1996 r. 
jest Prezesem Zarządu Auto Crew Polmozbyt Bytom 
Sp. z o.o., która mieści się przy ulicy Adolfa Piątka 9a. 

Od 1995  roku jest także członkiem Cechu Rze-
miosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu. W latach 
2001 – 2005 był sekretarzem Zarządu Cechu, w latach 
2005 – 2009 był członkiem Zarządu, a od 2009 roku 
do nadal kieruje Cechem jako Starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu. Prężnie rozwija 
w Cechu ośrodek szkoleniowy i licznie wspomaga akcje 
charytatywne. Od wielu lat Cech współpracuje z Lożą 
Katowicką BCC przy organizacji imprezy „BCC dzieciom” 
tj. Mikołaja dla dzieci z Domów Dziecka województwa 
śląskiego.

W 2004 roku był pomysłodawcą i współorgani-
zatorem Jarmarku Rzemieślniczego organizowanego 
na rynku w Bytomiu z okazji 750-lecia Bytomia. Jest ini-
cjatorem i twórcą konkursu „Wzorowy Zakład” i Statuetki 

„Złota Rączka” oraz imprez integrujących środowisko 
rzemieślnicze i przedsiębiorców takie jak: Charytatyw-
ny Bal Karnawałowy Rzemiosła, Gala Święta Rzemiosła, 
Wigilia Cechowa oraz współorganizuje Piknik Rzemieśl-
niczy.

W swojej firmie szkoli młodzież w zawodach: 
elektromechanik i mechanik samochodowy, za co  zo-
stał wyróżniony Złotą Odznaką Mistrza Szkolącego 
przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Jest również członkiem Powiatowej Rady Zatrud-
nienia przy PUP w Bytomiu oraz członkiem Bytomskiej 
Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Bytomia.

Dopełnieniem obrazu człowieka, który własną, 
ciężką pracą osiągnął wiele nie zatracając przy tym wraż-
liwości na potrzeby innych są liczne dyplomy, gratulacje 
i podziękowania za działalność charytatywną i bezinte-
resowną pomoc.

Posiada liczne wyróżnienia  m.in.: Honorową 
Odznakę Rzemiosła woj. Śląskiego, Honorową Odznakę 
Rzemiosła, Srebrną i Złotą odznakę im. Jana Kilińskiego 
za zasługi dla Rzemiosła Polskiego, Srebrną Honorową 
Odznakę Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, Brązo-
wy Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego. 

Prywatnie lubi spędzać czas bardzo aktywnie 
w  swoich rozlicznych hobby. Regularnie gra w piłkę 
nożną, jeździ na nartach, bierze udział w górskich ma-
ratonach rowerowych UpHill MTB w Bieszczadach, Be-
skidach, Sudetach, w Chorwacji i w Alpach pow. 2000 
m.n.p.m.

Antoni Wojciechowski
Prezes Zarządu Auto Crew Polmozbyt 
Bytom Sp. z o.o.
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych  
i Przedsiębiorczości w Bytomiu.

Przy wyborze brano pod  uwagę następujące kryteria:
    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
    Najwyższe kwalifikacje menedżerskie
    Wyniki kierowanej firmy w 2013 roku
    Działalność społeczną w środowisku   

menedżerskim   

Decyzją zarządu ŚSM wyróżniony został: Antoni Wojciechowski
Kategoria: Kierujący małą firmą prywatną
                   (rekomendacja Izby Rzemieślniczej w Katowicach)

została firma VACAT Sp. z o.o. w Rybniku 
     (z rekomendacji Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach)

za:
  wdrożenie innowacyjnego na skalę światową rozwiązania w zakresie transportu kolejkami podwiesza-

nymi,
    nowatorstwo i zastosowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań zapewniające wysoką jakość 

oferowanych produktów oraz usług,
  zatrudnianie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną jak 

i  praktyczną podczas tworzenia nowych autorskich rozwiązań konstrukcyjnych,
  aktywna współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi, zarówno uczelniami technicznymi, jak 

i  branżowymi jednostkami badawczo – rozwojowymi, przekładająca się na istotny wzrost wdrożeń in-
nowacyjnych rozwiązań w różnych gałęziach przemysłu, szczególnie w górnictwie.

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu – Jarosław Mróz
    Wiceprezes Zarządu – Stanisław Kasperek

Od 20 lat firma VACAT Sp. z o.o. świadczy komplek-
sowe usługi dla górnictwa. Podczas wieloletniej działalności 
na rynku firma wraz z rozwojem zwiększała zakres swojej 
oferty. Obecnie świadczy usługi zarówno dla sektora gór-
niczego, jak również dla przemysłu ciężkiego oraz energe-
tycznego. W związku z dynamicznym rozwojem przedsię-
biorstwa utworzono grupę specjalistycznych podmiotów 
gospodarczych. W chwili obecnej Grupa VACAT zatrudniają-
ca w sumie ok. 1200 osób znacząco poszerzyła zakres swo-
jej działalności. Grupa zajmuje się produkcją nowoczesnych 
rozwiązań maszyn transportowych, przenośników taśmo-
wych oraz wielu innych maszyn i urządzeń stosowanych 
w robotach przygotowawczych w zakładach górniczych. 
W strukturach firm utworzono wysoko wyspecjalizowane 
oddziały prowadzące podziemne roboty górnicze w wielu 
kopalniach. W ostatnich latach ofertę Grupy rozszerzono 
o produkcję instalacji do wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Firma poszukuje 

również rynków zagranicznych tworząc tam swoje oddziały, 
np. w Kolumbii czy w krajach bałkańskich.

We wszystkich dziedzinach swojej działalności kła-
dzie nacisk na innowacyjność i wdrażanie nowoczesnych 
technologii będących rozwiązaniami autorskimi osób za-
trudnionych w grupie VACAT. Przykładem takiego rozwiąza-
nia jest wdrożony, unikalny w skali światowej, zeroemisyjny 
elektryczny napęd podwieszanej kolei podziemnej wyko-
rzystujący baterie polimerowo – litowe o nazwie GAD-1. 
Wysoki poziom innowacyjności tego urządzenia zyskał 
uznanie w wielu gremiach naukowych i przemysłowych. 
Urządzenie zostało wielokrotnie nagrodzone podczas mię-
dzynarodowych targów oraz konkursów. 

Przyjęta strategia rozwoju firmy opiera się na inten-
sywnej współpracy z wieloma ośrodkami naukowo – ba-
dawczymi, zarówno uczelniami technicznymi, jak i branżo-
wymi jednostkami badawczo – rozwojowymi. VACAT został 
uhonorowany tytułem Złotego Partnera Instytutu Techniki 

Górniczej KOMAG.
Aktywność firmy zarówno z dziedzinie biznesowej, 

jak i działalności społecznej została w roku 2010 wyróżniona 
nagrodą Czarny Diament przyznawaną przez Izbę Przemy-
słowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Sposób zarządzania firmą i bardzo dynamiczny 
rozwój znalazł również uznanie w rankingu Gazeli Biznesu. 
Firma była laureatem tego wyróżnienia w latach 2007, 2008, 
2009, 2012.

Innowacyjna Firma Roku 2013 na Śląsku  W KATEGORII FIRM USŁUGOWYCH PRACUJĄCYCH NA RZECZ PRZEMYSŁU
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Innowacyjna Firma Roku 2013 na Śląsku  W KATEGORII FIRM USŁUGOWYCH W BUDOWNICTWIE

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

została firma Mostmarpal Sp. z o.o. w Zarzeczu 
          (z rekomendacji Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach) 

za:
   nowatorskie rozwiązania technologiczne inżynierów, wykorzystane w projekcie unijnym w ramach pro-

gramu operacyjnego innowacyjna gospodarka pod nazwą „Most w 3 miesiące” – wdrożenie rezultatów 
inicjatywy technologicznej,

   innowacyjna myśl technologiczna oraz opracowanie dwóch nowych patentów technologii wykonywa-
nia pali fundamentowych w efekcie współpracy z IBDiM w Warszawie,

   innowacyjne rozszerzenie działalności poprzez wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu wiertnicze-
go dzięki funduszom / dotacjom unijnym,

   doświadczona i wykwalifikowana kadra zarządzająca i inżynierska, należąca do grona cenionych twór-
ców publikacji drukowanych w prestiżowych, specjalistycznych czasopismach,

   członek założycieli Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu –  Wojciech Gaweł
    Wiceprezes Zarządu –  Witold Jurasz
    Prokurent – Edward Marcinków

Mostmarpal Sp. z o.o. z siedzibą w Zarze-
czu koło Żywca, to lider na polskim rynku w dzie-
dzinie głębokiego fundamentowania pod wszel-
kiego rodzaju budownictwo. Specjalizujemy się 
przede wszystkim w wykonawstwie wierconych 
pali fundamentowych pionowych i ukośnych.   
Projektujemy oraz wykonujemy w szczególności:
   pale CFA
   pale fundamentowe wielkośrednicowe 

     w osłonie rurowej
   fundamenty na palach

Zakres naszej działalności obejmuje wykonanie:

 PALI WIELKOŚREDNICOWYCH PIONOWYCH 
I   UKOŚNYCH (wierconych w rurze obsadowej) o 
średnicach: ø 600mm - ø 1800mm;

    PALI FORMOWANYCH ŚWIDREM  CIĄGŁYM CFA 
(FSC) PIONOWYCH o średnicach: ø 400 mm – ø 
1000 mm.

W ramach uzupełnienia wachlarza usług obej-
mującego realizację fundamentów specjalnych nasza 
oferta obejmuje również rozwierty, czyli poszerzenia 
stóp pali, iniekcje pali oraz inne prace o podobnym 
charakterze.

Ponadto Mostmarpal, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, realizuje szeroki zakres prac 
ogólnobudowlanych, w tym:
   pokrycia membranowe

   budynki specjalistyczne przemysłowe

   roboty wyburzeniowe

   obiekty mostowe

   roboty ziemne
 

Wojciech Gaweł
Prezes Zarządu Mostmarpal Sp. z o.o.

Arkadiusz Zalewski doświadczony manager, 
doradca strategiczny, Członek Rad Nadzorczych, 
Ekspert w zakresie zarządzania kapitałem intelektu-
alnym i kreowania innowacyjności, realizujący liczne 
projekty naprawcze oparte o konstruowanie strategii 
oraz wdrażanie rozwiązań biznesowych wspierają-
cych Zarządy Firm. Twórca metodyki pomiaru i dy-
namicznego zarządzania kapitałem intelektualnym 
służącej budowaniu wartości firmy i  poprawie efek-
tywności przedsiębiorstwa. 

Organizator, moderator oraz   prelegent   wie-
lu konferencji i warsztatów tematycznych. Autor 
licznych artykułów poświęconych rozwiązaniom 
wprowadzającym przedsiębiorstwa na wyższy po-
ziom dojrzałości. Project manager wielu projektów 

restrukturyzacyjnych opartych o rozwiązania podno-
szące efektywność organizacji. Inicjator i koordyna-
tor budowy klastra technologicznego na Śląsku. 

Od 22 lat inwestor rynku kapitałowego oraz 
negocjator inwestycyjny. Absolwent Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Autor dysertacji doktorskiej 
„Racjonalność zachowań uczestników rynku giełdo-
wego”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał 
w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowe-
go w Warszawie S.A. asystując w doradztwie finanso-
wym i inwestycyjnym na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie, transakcjach na rynku bonów 
skarbowych i papierów komercyjnych. Koordynator 
i  project manager licznych wdrożeń systemów zin-
tegrowanych SAP. Szybko dołączył do kadry kierow-
niczej Firm obejmując w nich funkcję Dyrektorów 
Zarządzających, co towarzyszyło mu przez kolejne 

lata kariery zawodowej. Założyciel i Prezes Zarządu 
Business Service Sp. z o. o. – Firmy, która od 2005 
r. zgodnie z przyjętą misją wspiera przedsiębiorstwa 
w  budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej po-
przez wdrażanie uznanych praktyk podnoszących 
efektywność Kapitału Intelektualnego oraz pozwala-
jących na  kreację kapitału adekwatnie do wyznaczo-
nych celów strategicznych realizowanych w procesie 
zarządzania. Spółka dzięki Zespołowi, który tworzą 
sprawdzeni doradcy, praktycy biznesowi i eksperci 
dziedzinowi stała się ekspercką firmą doradczą spe-
cjalizującą się w realizacji projektów z zakresu do-
radztwa strategicznego i  finansowego. Przy Spółce 
działa Klaster Technologiczny oraz budowany jest 
Fundusz Inwestycyjny Private Equity. Obszarem 
działania Spółki jest rynek śląski i warszawski. 

została firma BUSINESS SERVICE Sp. z o.o. 
          (z rekomendacji Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w Katowicach) 
za:
  opracowanie metodyki pomiaru Kapitału Intelektualnego - k1i, jako narzędzia monitorującego realiza-

cję celów strategicznych w procesie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem,
  aktywne wspieranie przedsiębiorstw w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdraża-

nie sprawdzonych rozwiązań opartych o tworzenie i komercjalizację innowacji,
  wdrażanie koncepcji podnoszących skuteczność realizowanych w przedsiębiorstwie zadań bizneso-

wych, budujących przewagę kompetencyjną i konkurencyjną Firm,
  propagowanie zasad efektywnego wykorzystania potencjału kapitału intelektualnego przedsiębior-

stwa, sparametryzowanie wskaźników pomiaru, wzajemnych korelacji, identyfikację ryzyk i ich moni-
toring,

  popularyzację i upowszechnianie idei dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym poprzez     
organizację konferencji tematycznych, szkoleń, warsztatów i sesji coachingowych pozwalających      
na transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy biznesem a nauką oraz budowę kompetencji i pobudza-
nie świadomości kadr menadżerskich przedsiębiorstw,

  propagowanie innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej oraz partnerstwa     
przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy Klastrowej i Funduszu Kapitału Intelektualnego – Private Equity.

Zarząd pracuje w składzie:
    Prezes Zarządu – Arkadiusz Zalewski

Firma Doradcza Roku 2013 na Śląsku

Arkadiusz Zalewski
Prezes Business Service Sp. z o.o.
w Katowicach

Kiedyś Niemcy, Holandia, Dania a w drugiej połowie XX wieku Japonia, Korea 
czy Tajwan nie budowały państwowych instytutów naukowych i nie inwestowały 
w elitarne uniwersytety – jak to odbywało się w krajach b. bloku wschodniego. 
Budowały silne, duże narodowe  lub przy silnym wsparciu państwa koncerny prze-
mysłowe i tam koncentrowały badania naukowe i powstające tam rozwiązania 
innowacyjne były ukierunkowane na wzrost produktywności z konkretnym zapo-
trzebowanie zdefiniowanym przez przedsiębiorstwa i szybko wdrażane. Niemiec-
ki koncern Simens złożył w 2011 roku sześć razy więcej wniosków o przyznanie 
patentów do Europejskiego Biura Patentowego niż cała Hiszpania.

Od niepamiętnych czasów mieliśmy w Polsce zaburzoną strukturę finansowa-
nia badań naukowych. O ile w rozwiniętych krajach Unii na finansowanie nauki 
przeznaczano 1/3 nakładów budżetowych i 2/3 inwestycji prywatnych to w na-
szym kraju proporcje były odwrotne – w 2012 roku nakłady tzw.  „państwowe” 
wyniosły 6,7 mld zł i sięgają 50%.

Zwiększające się wartościowo to zaangażowanie powinno być ściśle powiąza-
ne z zamówieniami przemysłu gdzie  „sektor prywatny” definiuje problem techno-
logiczny lub inny zmierzający do poprawy wyników np.  produktywności.

Nasz sektor przemysłowy charakteryzuje niski poziom produktywności. Śred-
nia wartość dodana na pracownika wynosi niespełna 21 tyś euro czyli ok. 70 proc. 
mniej niż w Niemczech czy Francji i blisko o jedną czwartą mniej niż na Węgrzech. 
W tym miejscu należy postawić pytania, z czego wynika niska produktywność 
naszych przedsiębiorstw. Czy jest to jedynie kwestia naszej mniejszej sprawności 
organizacyjnej i braku umiejętności pozyskania kapitału na rozwój. Otóż  nie. Pro-
duktywność to pochodna wielu czynników, ale decydujący wpływ w przypadku 
Polski wydają się mieć:  - struktura naszego sektora wytwórczego; -  zdominowany 
jest on wciąż przez relatywnie proste działalności, o relatywnie niskiej wartości 
dodanej (jedynie 5% eksportu stanowią dziś wyroby zaawansowane technolo-
gicznie, podczas gdy w Czechach jest to 15 %, a na Węgrzech 17%); - niska skala 
umaszynowienia działalności. Jeśli chodzi o kwestię niskiego poziomu umaszyno-
wienia  produkcji w Polsce, to ze względu na duże zasoby taniej pracy firmom w 
wielu przypadkach nie opłaca się inwestować w mechanizację procesów produk-
cyjnych. Świadczy o tym np. fakt, że wielkość inwestycji w środki trwałe w prze-
liczeniu na głowę mieszkańca (i po uwzględnieniu różnic w poziomie cen) jest w 
Polsce najniższa w UE. Polskę charakteryzuje również najniższy poziom zakumu-
lowanych już aktywów (capital stock) w relacji do PKB.

Jest tu więc trochę z błędnego koła: produktywność jest niska, bo firmy mało 
inwestują, a nie inwestują, bo relatywnie praca jest tańsza niż niezbędny do in-
westycji kapitał.  Co więcej, sami staramy się jeszcze podnieść atrakcyjność pracy 
względem kapitału – stosowany w naszym kraju od wielu lat system wspar-
cia nowych inwestycji (w ramach dostępnej pomocy publicznej) jest tak 
skonstruowany, że preferuje zaangażowanie pracy kosztem kapitału. 
Można powiedzieć, że Polska utknęła w specyficznej, mało atrakcyj-
nej społecznie równowadze, którą charakteryzują niskie płace i ogól-
nie niski poziom zaawansowania technologicznego.

Jak najbardziej Polska nie może sobie pozwolić na brak innowacji. 
Obecny model wzrostu gospodarczego stopniowo wyczerpuje swój 
potencjał. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad motorem wzrostu 
gospodarczego było posttransformacyjne „skracanie dystansu” do 
innych krajów, oparte na stosunkowo tanich, a jednocześnie dobrze 
wykształconych pracownikach. Wraz ze wzrostem poziomu zamożno-
ści kraju i wysokością dochodu per capita praca staje się coraz droższa. 
Aby gospodarka zachowała konkurencyjność, potrzebny jest 
równoległy wzrost produktywności. A tutaj kluczową 
rolę odgrywają innowacje.

Kiedy mówimy o innowacjach, często mamy 
na myśli produkty typu iPhone albo drukowanie 
przestrzenne, ewentualnie usługi takie jak Fa-
cebook i GoogleEarth. Jednak to bardzo wąska 
definicja  innowacji. Większość specjalistów 
zgadza się, że innowacje to „opracowanie i 
komercjalizacja produktów i procesów będą-
cych nowością dla danej firmy, rynku, albo 
całego świata”. Nie chodzi tylko o nowe 
produkty (usługi), ale także o nowe, efek-
tywniejsze procesy i zarządzanie nimi. In-
nowacja wykracza poza sam wynalazek 
– to również zastosowanie już istnieją-
cych technologii i procesów w nowym 
środowisku, nowej firmie.

Jedno jest pewne. Czasy, gdy innowacyjne produkty były projektowane na Za-
chodzie, a potem produkowane na masową skalę w mniej rozwiniętych krajach, 
odchodzą do lamusa. Chiny radykalnie zintensyfikowały działalność badawczą 
i  teraz w wielu dziedzinach są niemal w awangardzie. Korea jest w czołówce 
w dziedzinie IT i zielonego wzrostu. Indie i Brazylia pracują nad nowymi nasio-
nami. Chile, niegdyś kraj o zacofanej gospodarce, teraz jest mistrzem innowacji 
w wielu różnych sektorach. W globalnym wyścigu konkurencyjności Polska nie ma 
wyboru – musi być innowacyjna.

Pracowałem kiedyś w tzw. Zjednoczeniu (potem Zrzeszeniu) – kilkadziesiąt 
firm z danej branży. W ramach struktury był branżowy obr, biuro projektów czy 
biuro zbytu. Ponad 200 inżynierów uczyło się tego przemysłu (wymiana do-
świadczeń)–powstawały oparte na polskiej innowacyjnej technologii zakłady - tu 
produkcja wełny mineralnej (w Gliwicach, Zielonej Górze czy Nidzicy). W dużo 
mniejszej skali wracamy do tego tworząc i wspierając klastry - teraz wg. wzorców 
zachodnio-europejskich. Moim zdaniem klaster bez powiązania z zapleczem na-
ukowym (obr), branżowymi projektantami (technologami) i specjalistami w  za-
kresie nowoczesnego zarządzania operacyjnego (poprawa produktywności) – 
będzie  tylko kolejnym tytułem do wydatkowania środków publicznych. Klastry 
nie  powinny być finansowane w 100% ze środków europejskich (znaczna część 
obecnie działało tylko  do wyczerpania  wsparcia). Wspieranie regionalnych kla-
strów powinno być ukierunkowane wg zasady: jedna branża, jeden klaster, jedno 
ukierunkowane  wsparcie, nie na sekretariat (i pochodne) ale dla eliminacji barier 
w efektywnym wytwarzaniu produktów. Należy  finansować realizacje konkretnie 
zdefiniowanych  celów rozwojowych istotnych dla danej branży, kreujących nowe 
rozwiązania dające przewagę na rynku  (w tym przy współpracy z obr czy bran-
żowym biurem projektowym.). Potrzebne jest również współdziałanie klastrów  
z otoczeniem  biznesu w tym  wspólne z władzami regionalnymi modelowanie 
efektywnego wsparcia, czy współdziałania w  łatwości  tworzenia i rozwijania firm. 
Istotne znaczenie ma ukierunkowanie rozwoju  umiejętności pracowniczych – to, 
czy system kształcenia daje np. młodym pokoleniom nie tylko wiedzę kierunko-
wą, ale także czy uczy zasad  nowoczesnego  - równie innowacyjnego-zarządza-
nia. Jest to w rękach kadr uczelni wyższych. Badanie wykonane w 2013 roku (na 
zlecenie UM WŚL) * podaje:….. „Obserwujemy znacznie szybszą absorpcje nowi-
nek technologicznych w przemyśle niż w praktyce akademickiej. Administracja 
uczelniana oraz stopień zbiurokratyzowania tych instytucji są znacznymi bariera-
mi…..” wniosek realizacyjny to eliminacja tych  barier. …. Dobrym zjawiskiem jest 
to że na kierunkach inżynierskich kadra dydaktyczna uczelni wyższych prezentuje 
stanowisko iż obowiązkowo należałoby wprowadzić zajęcia dydaktyczne z lean 
manufacturing, zarządzania produkcją, czy też obliczania kosztów wytwarzania 

wyrobów…. Należy popierać ten kierunek zmian, również w zakresie fi-
nansowania regionalnych szkoleń w ramach EFS (jako niskonakła-

dową drogę do wzrostu produktywności).

Jednak innowacje nie rodzą się na kamieniu. Jak wynika 
z międzynarodowych doświadczeń, same pieniądze i dotacje 
to nie wszystko. Liczą się kontakty między badaczami, przed-
siębiorcami i finansistami – coś, z czego słynie wiele ośrodków 
w USA.. Mając to m.in. na uwadze w 2013 roku powołano Sieć 
GGD Górnośląską Grupę Doradczą – Klaster Wdrażania 

Innowacji skupiającą 16 instytucji specjalizujących się w do-
radztwie. Wyszliśmy naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom 

menedżerów przedsiębiorstw (szczególnie MSP) którzy innowa-
cje traktują jako sposób osiągania wysokiej produktywności 

wytwarzania na poziomie zachodnioeuropejskim 
(Niemcy,Francja). Kilkudziesięciu doradców, 

konsultantów z zakresu komercjalizacji in-
nowacji i zarządzania operacyjnego tworzy 
ośrodek podnoszenia kompetencji przed-
siębiorców w tym skupionych w klastrach.

POLITYKA KLASTROWA  
– jako INSTRUMENT WPŁYWU WŁADZ REGIONALNYCH  
NA PRODUKTYWNOŚĆ GOSPODARKI
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Tomasz Jachimowicz
Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza

Klaster Wdrażania Innowacji

*Badanie pt. Uwarunkowania 
współpracy nauki i biznesu w sektorze 

motoryzacyjnym w woj. śląskim  
- Praca zbiorowa 2013



Poseł do Parlamentu Europejskiego
JAN OLBRYCHT

Fundusze europejskie to wyjątkowa szansa i musimy ją wykorzystać
Wchodził Pan do Parlamentu Europejskiego z pozycji pierwsze-
go Marszałka Województwa Śląskiego, który też przygotowywał 
jego pierwszą Strategię Rozwoju. Jak z Pana perspektywy – po-
sła do parlamentu Unii Europejskiej – ocenia Pan największe 
osiągnięcia realizacji perspektywy wsparcia dla Polski i naszego 
Województwa na lata 2007-2013 a co należało by Pana zdaniem 
poprawić?

J.O. – Największym osiągnięciem, chociaż niewidocznym dla wielu 
mieszkańców jest stworzenie nowoczesnej, dobrze pracującej ad-
ministracji regionalnej, która może sprawnie realizować nowe wy-
zwania rozwojowe. Oczywiście to co widać, to przede wszystkim 
infrastruktura, głownie transportowa, ale pamiętajmy że nasz region 
przeszedł bardzo trudną restrukturyzację przemysłu ciężkiego a dzi-
siaj jest postrzegany jako jeden z lepiej rozwijających się i wyposa-
żonych w dobrą  kadrę pracowników. Rozwój przedsiębiorczości ale 
również poprawa jakości życia mieszkańców jest czymś co należy 
odnotować.

To co należałoby poprawić to poprawienie mechanizmów współpra-
cy, zarówno samorządów wszystkich szczebli ale także władz publicz-
nych z przedsiębiorcami i środowiskami naukowo – badawczymi.

Unijna strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020 ma 
być powiązana z nową polityką spójności – jak to będzie wyglą-
dało w praktyce?

J.O. – Nowa polityka spójności ma realizować cele tej strategii, czyli 
wspierać wszystkie trzy jej wymiary: inteligentny wzrost, zrównowa-
żony rozwój i włączanie społeczne Cele polityki spójności są jakby  
przetłumaczeniem celów strategii na język konkretnych działań. Stąd 
też z jednej strony bardzo silny nacisk na innowacyjność ale równo-
cześnie wspieranie np. rozwiązań sprzyjających efektywności ener-
getycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Będziemy 
świadkami zarówno nacisku na koncentrację działań na prioryteto-
wych zagadnieniach ale także dążenia do zintegrowania  wysiłków 
związanych z różnymi obszarami interwencji (gospodarczych, środo-
wiskowych i społecznych).

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw zostało znacznie ograni-
czone mimo, że jak wskazują badania są one często „motorem 
innowacyjności”– jak to pogodzić?

J.O. – Dzisiaj „okrętem flagowym” gospodarki europejskiej są małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które tworzą najwięcej nowych miejsc 
pracy i właśnie one maja być głównym odbiorcą środków europej-
skich dla gospodarki, ale wiemy że często są one zależne od dużych 
podmiotów gospodarczych. Kierując się tym przekonaniem starałem 
się (z sukcesem) wprowadzić do przepisów europejskich możliwości 
wspierania również większych przedsiębiorstw szczególnie na dzia-
łania innowacyjne i wspieranie ich współpracę z małymi i  średnimi.

Przedsiębiorcy narzekają na zapisy przetargowe m.in. kryterium 
najniższej ceny, są nowe zapisy w rozporządzeniach UE w  tej 
sprawie?

J.O. – Aktualnie trwają  prace nad nową dyrektywą, które maja do-
prowadzić m. in. do odejścia od kryterium najniższej ceny. Mam na-
dzieję, że po jej uchwaleniu Polska szybko dostosuje swoje rozwiąza-
nia w tym zakresie.

Współpraca nauki z przemysłem jest niewystarczająca, czy same 
zapisy w nowej perspektywie wsparcia 2014-2020 stymulujące 
zmianę tego stanu są  wystarczające by to poprawić? Czy proble-
my do rozwiązania nie leżą czasami po naszej stronie, w szcze-
gólności chodzi tu o kapitał wzajemnego zaufania, nie wykorzy-
stany kapitał intelektualny czy  istniejącą organizację działania 
sfery nauki ?

J.O. – Oczywiście tylko do pewnego stopnia można wpływać po-
przez zmiany organizacyjne czy stwarzanie  nowych możliwości np. 
finansowych, ale współpraca wymaga przede wszystkim zmiany po-
dejścia  zaangażowanych stron i rzeczywistego traktowania się po 
partnersku. Wymaga również przyjęcia, że z rzeczywistymi innowa-
cjami mamy do czynienia wtedy, gdy nowe odkrycia i rozwiązania są 
wdrażane i gdy znajdą na rynku  swoich nabywców. Popyt na inno-
wacje to także istotny element nad którym trzeba pracować wspiera-
jąc postawy innowacyjne we wszystkich sferach życia.

Będzie bardziej regionalny charakter nowego wsparcia, co to da 
samorządom? 

J.O. – Polska jest w kwestii zarządzania funduszami jednym z najbar-
dziej zdecentralizowanych państw w UE. To z jednej strony ogrom-
ne wyzwanie dla samorządów, a z drugiej współodpowiedzialność 
za wspierania procesów rozwojowych w kraju. Myślę, że należy za-
wsze traktować fundusze europejskie jako instrumenty, które umie-
jętnie wykorzystane, nie tylko podnoszą jakość życia obywateli 
i  zmieniają poziom cywilizacyjny, ale przez to, że wymagają wyjąt-
kowej staranności, budują na wiele lat systemy zarządzania sprawa-
mi publicznymi, wzmacniają relacje miedzy partnerami, podnoszą 
efektywność działań rozwojowych. To wyjątkowa szansa i musimy ją 
wykorzystać.
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Stając w obliczu kolejnej perspektywy 
wykorzystania środków UE mamy coraz więk-
sza świadomość tego, że zarówno w skali makro 
jak i mikro oraz uwzględniając uwarunkowania 
geopolityczne, Polska gospodarka ma szansę na 
dokonanie silnego kroku rozwojowego pozwala-
jącego na jej zaistnienie w skali konkurencji eu-
ropejskiej i globalnej. Musimy pamiętać, że jest 
to tylko szansa . Patrząc na nasze dotychczasowe 
doświadczenia to  ciągu  25 lat transformacji zro-
biliśmy naprawdę duży skok rozwojowy - może 
tego nie zauważamy, ale myślę, że nie musimy 
siebie do tego przekonywać - to jest niezaprze-
czalne. Ale też musimy pamiętać o popełnionych 
błędach. Niezależnie od plusów jakie są związane  
ze środkami z UE - są tak jak wyżej niezaprzeczal-
ne, ale też rodzą popadanie w stereotypy realiza-
cyjne, ukierunkowane na wydatkowanie środków 
zgodnie z ustalonymi bardzo sformalizowanymi 
procedurami, a nie na trwałe efekty ich zainwe-
stowania, często to rodzi rezultaty nieadekwatne 
do rzeczywistych potrzeb.  Moim zdaniem więk-
szość  zarządzających i wdrażających te projekty, 
zarówno na poziomie centralnym jak i samorzą-
dowym,  wpadła w pułapkę tego typu stereotypu 
realizacyjnego. Nastąpiło duże rozproszenie pro-
jektów i w efekcie  spowodowało to niska synergię 
miedzy projektami, jaki  programami w  efekcie 
czego rezultaty nie są tak satysfakcjonujące jak 
oczekiwano. Powielamy też niepotrzebnie błędy 
UE – gdzie fiasko wdrożenia Strategii Lizbońskiej 
jest negatywnym przykładem i miało też na pew-
no wpływ na to, że mamy bardzo niski wskaźnik 
innowacyjny mierzony w stosunku do wszystkich 
27 krajów UE – piąte miejsce od końca.  Proble-
mem do rozwiązania jest jak szersze uczestnic-
two społeczne w tym sukcesie oraz to, (bardzo 
ważne) aby nie zmarnować tych środków, które 
mamy przyznane na okres 2014-2020 - tylko je 
wykorzystać maksymalnie efektywnie. 

Mając na uwadze to, że w kolejnym okresie 
programowania bardzo mocny akcent jest położony 
na komercjalizację wyników badań oraz współpra-
cę sektora przemysłu/biznesu z nauką. Należy też 
pamiętać o istotnej roli administracji samorządowej 
i  rządowej i instytucji finansowych. W warunkach 
polskich jeszcze mamy do czynienia z dwoma ro-
dzajami kapitałów ważnymi w tym procesie: kapitał 
społeczny i kapitał intelektualny. Drugą zasadą po-
jawiającą się horyzontalnie to jest kwestia efektyw-
ności w tym w szczególności efektywność procesów 
na poziomie samych przedsiębiorstw jak i wdrażania 
nowych projektów. Trzecim istotnym elementem 
pojawiającym się jako zasada horyzontalna w zbli-
żającym się okresie 2014-2020 jest specjalizacja re-
gionalna. Te wszystkie elementy muszą brać przed-
siębiorstwa pod uwagę jeżeli zamierzają realizować 
projekty finansowane w ramach  kolejnej perspek-
tywy. Jednakże muszą też rozwiązać kwestię pozy-
skania środków własnych na ich realizację w oparciu 
o zewnętrzne i własne źródła. Ze względu na ogra-
niczenia podajemy je niżej tylko sygnalnie i ogólnie. 

1. Finansowanie w obszarze 
luki kapitałowej. 

Jest to dylemat  dotyczący zarówno polskiej 
jak i śląskiej gospodarki w odniesieniu do jak najlep-
szego wykorzystywania finansowania rozwoju z fun-

duszy UE   w latach 2014 do 2020r. Ważny do  roz-
wiązania  jest problem znalezienia innych, poza 
własnymi, komercyjnymi  i uzyskanymi z funduszy 
UE dotacjami, środków na rozwój przedsiębiorstw 
w obszarze tzw. luki kapitałowej. Dotyczy to w szcze-
gólności małych i średnich firm, które wyczerpały 
już tradycyjne źródła finansowania rozwoju (środki 
własne, rodzina, znajomi, itp.), nie mają  wystarcza-
jących zabezpieczeń aby skorzystać z komercyjnych 
pożyczek – firmy te, mimo dużego potencjału rozwo-
jowego, nie są w stanie same przekroczyć tej bariery 
rozwojowej. 

Dzięki instrumentom finansowym realiza-
cji polityki Unii Europejskiej w zakresie pomocy 
na rzecz sektora mikro, małych i średnich firm, jesz-
cze w ramach Sektorowego Programu Operacyjne-
go Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO 
WKP 2004-2006)  Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości wsparła kapitałowo utworzenie sześciu 
klasycznych funduszy seed’owych (zalążkowych). 
W upływającym okresie  programowania,  (2007 do 
2013), „panaceum” na finansowanie rozwoju w tym 
etapie mają  być fundusze kapitału zalążkowego 
budowane w oparciu Krajowy Fundusz Kapitało-
wy SA funkcjonujący w strukturze Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Takich Funduszy do tej pory 
utworzono 13 ich kapitały wynoszą w sumie 763 
miliony  złotych i do tej pory zainwestowały w  52 
spółki. ( źródło: obliczenia własne na podstawie  da-
nych ze strony http://www.kfk.org.pl/fundusze 
). Ponadto, w latach 2008 do 2013, na bazie PO IG 
działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, 
PARP dofinansował 63 fundusze zalążkowe kwotą  
791,7 miliona złotych (źródło: obliczenia własne na 
podstawie  danych ze strony http://www.parp.gov.
pl/index/index/1316 ). 

Z punktu widzenia budowy zamkniętego łań-
cucha wsparcia rozwoju wysoko-technologicznych  
spółek jest to ważny element tego systemu ale jesz-
cze nie wystarczający. Uzupełnieniem tego łańcucha 
są klasyczne źródła finansowania MSP zasygnalizo-
wane poniżej.

2. Finansowanie 
z komercyjnych źródeł 
finansowania oraz z instytucji 
otoczenia biznesu
Najważniejszymi instrumentami zwrotnymi 
oferowanymi ze środków publicznych 
i komercyjnych w Polsce są:

•  pożyczki dla sektora MSP oferowane poprzez sieć 
funduszy pożyczkowych,

•  poręczenia stanowiące ubezpieczenie ryzyka, 
związanego z udzieleniem pożyczki lub kredytu   
bankowego,

•  kredyty zorientowane na finansowanie transferu 
technologii oferowane głownie w ramach 
Funduszu Kredytu Technologicznego,

•  kapitał właścicielski (tzw. equity) w zakresie 
finansowania wczesnych etapów rozwoju

•  specjalistyczne  fundusze kapitału zalążkowego, 
sieci business Angel,

•  kapitał właścicielski (tzw. equity, venture capital) 
w zakresie finansowania etapu rozwoju,

Jak wykorzystać możliwości pozyskania środków na rozwój 
przedsiębiorstw technologicznych i innowacyjnych 
w kolejnym okresie programowania 2014-2020r ?

Rekomendacja ogólna dla 
przedsiębiorstw

Należy przemodelować  metodologię wdraża-
nia  projektów rozwojowych i wdrożeniowych tak aby  
w części finansowej  uwzględniały wszystkie źródła 
finansowania, (zewnętrzne oraz wewnętrzne). To co 
pozyskamy z funduszy  UE, moim zdaniem ma mieć 
charakter wspomagający nasze własne cele rozwo-
jowe, finansowane z naszych środków zewnętrznych 
i prywatnych, a wspomagane środkami UE a nie wio-
dący, przyporządkowany priorytetom wykonania wy-
nikającym z priorytetów poszczególnych programów 
czy działań wpisanych w te programy UE jak to było 
dotychczas, ponieważ w tym sposobie realizacyjnym  
rozmywają się nasze własne cele rozwojowe  i może-
my realizować projekt, który nie spełni naszych celów 
strategicznych i efektywnościowych. 

Na dzień dzisiejszy udało nam się na zbu-
dować nowoczesną  gospodarkę firm w większości  
poddostawców, którzy pracują na minimalnej mar-
ży odtworzeniowej, konsumujemy  bardzo dużo 
importu i w efekcie ten rozwój jest wolniejszy niż by 
mógł być. Mam nadzieję, że w nowej perspektywie 
przejdziemy do najwyższej technologicznej i kon-
kurencyjnej  ligi światowej jeżeli chodzi o polskie 
i śląskie przedsiębiorstwa, czego życzę wszystkim 
Naszym Laureatom. 

Tadeusz Adamski
Rada Programowa

Sieć GGD Górnośląska Grupa Doradcza
Klaster Wdrażania Innowacji

Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych 
„Marchołt” wspólnie z Konsulatem Generalnym 
USA w Krakowie rozpoczął w 2008 roku tradycję  
celebrowania obchodów Święta Niepodległości 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w na-
szym regionie. 

Tego typu imprezy przyczyniają się w istotny sposób do upowszech-
niania i lepszego zrozumienia zwyczajów, historii i kultury Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej wśród naszych rodaków, a przez to 
do głębszego zbliżenia ludzi i kultur naszych krajów oraz do utrwalania 
przyjacielskich stosunków między naszymi narodami. Są one również 
świetną okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy 
amerykańskimi i polskimi uczestnikami. 

Do tej pory odbyło się już 6 edycji pikników organizowanych w róż-
nych interesujących miejscach naszego województwa, tym samym 
przyczyniając się do promocji naszego regionu. Od paru lat kolejne 
spotkania mają swoje tematy przewodnie – Zabytkowa Kopalnia Guido      
w Zabrzu i Katowice–Giszowiec były doskonałą okazją poznawania 
zabytków postindustrialnych naszego regionu, w Mysłowicach-Dzieć-
kowicach królował klimat country&western, leitmotiv ubiegłorocznego 
pikniku na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademic-
kiej w Katowicach to informatyka, elektronika i innowacje – prezentacja 
osiągnięcia śląskich firm i ośrodków naukowo-badawczych w dziedzi-
nach wysokich i innowacyjnych technologii.  

W roku bieżącym, siódmy już piknik odbędzie się w Sosnowcu, na te-
renach Stadionu Ludowego, a jego tematem przewodnim będzie tym 
razem „sport i rekreacja”. Dyplomaci z Konsulatu Generalnego USA 

w  Krakowie, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, 
obywatele amerykańscy pracujący i mieszkający w naszym regionie, 
przedstawiciele polityki, biznesu, nauki i kultury ze Śląska i Zagłębia, 
reprezentanci lokalnych mediów oraz mieszkańcy Sosnowca i okolicz-
nych miejscowości mile spędzą czas na wspólnej zabawie, słuchając 
dobrej muzyki, spożywając amerykańskie hamburgery, zapoznając się 
z niuansami typowo amerykańskich dziedzin sportu, takich jak  football 
amerykański i baseball.  

Dzięki inicjatywie KNST Marchołt i Polsko-Amerykańskiej Rady 
Współpracy, w tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane na-
grody „Promotora Współpracy Polsko-Amerykańskiej”. Nagrody, 
w formie statuetek i dyplomów, będą wręczone osobom i instytucjom 
za wkład w  rozwijanie i zacieśnianie szeroko rozumianych kontaktów 
między obydwoma krajami w województwie śląskim w następujących 
dziedzinach: gospodarka, kultura, nauka i polityka. 

Nagroda ma służyć: rozwijaniu współpracy gospodarczych między 
oboma krajami, nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy naukowo-ba-
dawczej, upowszechnieniu i lepszym zrozumieniu zwyczajów, historii 
i kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wśród społeczno-
ści naszego regionu, a przez to do głębszego zbliżenia ludzi i kultur na-
szych krajów oraz umacnianiu stosunków politycznych.

Serdecznie zapraszam na VII Piknik Rodzinny z okazji Święta Niepod-
ległości Stanów Zjednoczonych do Sosnowca.

Aleksander Fiszer
Prezes KNST Marchołt

Ambasador Kultury Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy (USPTC)
e-mail: alex.fiszer@gmail.com

Promotor współpracy  
polsko-amerykaNskiej

4th of July piknik 

2012 – Mysłowice-Dziećkowice 

2012 – Mysłowice-Dziećkowice – Konsul Generalny
Allen Greenberg i Statua Wolności

2008 – Katowice-Marchołt – Aleksander Fiszer,  
Prezes KNST Marchołt i Konsul USA  

Susan Parker-Burns



 

Stawiamy na przedsiębiorczość, 
innowacje i rozwój. 
 

Dla Was połączyliśmy swoje siły 
 i nadal będziemy wspierać,  

bo liczą się pomysły. 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. powstała w wyniku włączenia 
zorganizowanej części Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. w struktury 
Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach. 



Specjaliści firmy Mostmarpal służą kontrahentom wszechstronnym doradztwem w optymalnym doborze lub zamianie technologii wyko-
nania posadowień palowych. Merytoryczna pomoc dotyczy również kwestii przeprojektowania oraz dopasowywania projektu do potrzeb 
i wymagań partnerów biznesowych.

Doświadczenie, solidność, terminowość, własna komórka badawcza oraz posiadanie wysokiej klasy specjalistycznego sprzętu i środków 
transportu powodują,  że Mostmarpal Sp. z o.o. osiągnął pozycję niekwestionowanego lidera polskiego rynku swej branży. Określenia: pale 
cfa, pale fundamentowe, fundamenty palowe, głębokie fundamentowanie, fundamenty specjalne, pokrycia membranowe – kojarzone są  
w Polsce jednoznacznie z nazwą MOSTMARPAL.



Program studiów WSB obejmuje m.in.                       
profesjonalne, certyfikowane kursy i szko-
lenia, wizyty studyjne, gry decyzyjne i cer-
tyfikację na studiach podyplomowych po-
szczególnych modułów kształcenia. Wśród 
wykładowców znajduje się nie tylko doświad-
czona kadra akademicka, ale także praktycy 
biznesu, członkowie rad nadzorczych przeka-
zujący studentom wiedzę zgodną z aktualnymi 
potrzebami rynku i poszczególnych branż.

Zdaniem prof. nadzw. dr Zdzisławy                         
Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB, poszukując 

Rynek szkolnictwa wyższego znajduje się obecnie w przeło-
mowym momencie dla kształtu i rozwoju edukacji akademickiej.                                
Dynamicznie zmieniające się wymogi rynku pracy rodzą konieczność 
upraktycznienia procesu kształcenia, stały monitoring rynkowych 
trendów, ścisłą współpracę z przedsiębiorcami. 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej konsekwentnie 
wpisuje się w wymogi nowoczesnego, innowacyjnego kształcenia. 

Kształcimy praktycznie z myślą 
o Twojej przyszłości

właściwej drogi rozwoju dla uczelni, należy 
brać pod uwagę zmiany, jakim uległa w ostat-
nich dziesięcioleciach społeczno-gospodarcza 
rola edukacji wyższej. - Zapotrzebowanie na 
wyższe wykształcenie, postrzegane jako klu-
czowy czynnik rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego oraz podstawa indywidualnego suk-
cesu wzrosło, a oczekiwania odbiorców stały 
się bardziej zróżnicowane. Obecnie szczególną 
uwagę poświęca się relacjom pomiędzy wy-
kształceniem a rynkiem pracy. Dostosowanie 
programów kształcenia do potrzeb pracodaw-

ców oraz przygotowanie studentów i absol-
wentów do podjęcia pracy zawodowej to jedno 
z najważniejszych zadań uczelni – tłumaczy 
Rektor WSB.

Dynamicznie zmiany rynkowe, szybko dez-
aktualizująca się branżowa wiedza, koniecz-
ność przekwalifikowania się to najczęstsza 
motywacja absolwentów uczelni wyższych 
do podejmowania kolejnych szczebli eduka-
cji, w tym studiów podyplomowych, studiów 
doktoranckich oraz specjalistycznych kursów 
i szkoleń. W WSB obserwacją trendów ryn-
kowych oraz kreowaniem oferty kształcenia                                                      
w oparciu o zmieniające się potrzeby rynku 
pracy i pracodawców zajmuje się Centrum Stu-
diów Podyplomowych i Szkoleń. – Stawiamy 
przede wszystkim na praktykę. Zajęcia prowa-
dzą znakomici specjaliści, służąc słuchaczom 
pomocą i własnym doświadczeniem zawodo-
wym. Programy studiów oparte są o konkretne 
przypadki biznesowe (case studies) i gry decy-
zyjne, grywalizację. Pozwala to słuchaczom 
uzyskać kluczowe kompetencje i umiejętności 
oraz poznać know-how firm współpracujących                                              
z uczelnią – przekonuje dr Marcin Lis, Prorek-
tor ds. Rozwoju WSB, Dyrektor Centrum Stu-
diów Podyplomowych i Szkoleń. 

Doskonałym przykładem sektora wyma-
gającego ciągłego podnoszenia kwalifikacji                                                                              
i kompetencji jest oświata. Nauczyciele i pe-
dagodzy są grupą zawodową nieustannie po-
szukującą nowej wiedzy, w dodatku dającej 
konkretne uprawnienia. WSB oferuje szeroki 
wachlarz, stale aktualizowanych kierunków 
studiów kwalifikacyjnych i szkoleń, które 
podnoszą jakość oświaty i umożliwiają na-
uczycielom pokonywanie kolejnych szczebli 
awansu zawodowego. Gwarantem renomy 
studiów oświatowych są m.in. partnerzy i pa-
troni poszczególnych kierunków (wśród nich: 
Śląskie Kuratorium Oświaty, Mazowieckie 
Centrum Profilaktyki Uzależnień – Centrum 
Profilaktyki Społecznej, Jednostki Certyfiku-
jące m.in. Vulcan i TÜV Nord Polska).

Kadra zarządzająca biznesu i menedżero-
wie coraz częściej dostrzegają powszechność 
edukacji wyższej. W ich przypadku kolejnym 
stopniem rozwoju zawodowego są studia dok-
toranckie. Zdobycie tytułu naukowego dok-
tora nauk ekonomicznych w zakresie nauk                                                                                                             
o zarządzaniu w Wyższej Szkole Biznesu                           
w Dąbrowie Górniczej pozwala na umiejęt-
ne łączenie wiedzy akademickiej z praktyką 
zawodową. Zapewnia także zwolnienie z egza-
minu dla kandydatów na członków rad nadzor-
czych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

PARTNERZY

WWW.WSB.EDU.PL  TEL. 32 262 28 05

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, 
www.rckik-katowice.pl

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach jest dobrze znane mieszkańcom 
Śląska. Funkcjonuje od 1948 roku i cieszy się dobra opinią. Od początku istnienia gwarantuje nie tylko naj-
wyższą jakość wytwarzanych składników krwi ale również najwyższy standard wykonywanych badań labo-
ratoryjnych (w tym serologicznych i wirusologicznych) oraz zapewnia pełny zestaw odczynników niezbęd-
nych w serologii grup krwi. Rocznie Centrum pobiera ponad 52 tysiące litrów krwi i zaopatruje 140 szpitali 
(najwięcej w Polsce). W ciągu ponad 65 lat istnienia pobrano blisko 3,5 miliona litrów krwi od 5 milionów 
krwiodawców. Wszystkie składniki krwi przygotowywane są przez doświadczony personel na nowoczesnym 
sprzęcie, co gwarantuje pacjentom skuteczną terapię. Powołany w roku 1969 Bank Tkanek przy Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przygotował ponad 80 tys różnego rodzaju 
przeszczepów biostatycznych, biowitalnych, opatrunków bilologicznych oraz hodowli komórek dla ponad 
200 szpitali z całej Polski. Wysokie standardy kwalifikacji dawców tkanek oraz metody ich przetwarzania, 
konserwacji i sterylizacji są efektem stosowania wysokospecjalistycznych procedur opracowanych zgodnie 
z wytycznymi Europejskiego oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek. Jako jedyne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w kraju produkuje wszystkie niezbędne odczynniki diagnostyczne stoso-
wane w serologii. Niektóre z nich są własnymi opracowaniami chronionymi patentami oraz nagrodzonymi 
medalami i wyróżnieniami na międzynarodowych salonach wynalazczości w Paryżu, Brukseli, Budapeszcie, 
Genewie, Pitsburgu i Norymberdze. Centrum posiada certyfikat ISO 9001:2008, a także zdobyło srebrny Me-
dal Perły Medycyny oraz Godło „Teraz Polska”. Świadectwem skutecznego wdrażania postępu w zakresie 
nauk medycznych i nowatorskich technologii jest Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP za najlepszy wyna-
lazek za rok 2003 oraz Laur Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Jako pierwsze w kraju 
wprowadziło w roku 1996 do eksploatacji polski ambulans do pobierania krwi – chroniony patentem w UP 
RP. Obecnie posiada 5 ambulansów, które codziennie wyjeżdżają na akcje honorowego dawstwa krwi. 
W porozumieniu z Zakładem Serologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zainicjowało wprowadzenie do diagnostyki laboratoryjnej odczynników 
monoklonalnych – w pierwszej kolejności na terenie Śląska, a następnie w innych regionach kraju. 
Pomimo że Centrum nie jest placówką naukową, prowadzi szereg tematów badawczych i wdrożeniowych, 
współpracując z wieloma ośrodkami min. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Jagielloń-
skim i Instytutem Włókien Chemicznych w Łodzi. Działalność ta dotyczy różnych specjalności jak: chirurgia, 
ortopedia, kardiochirurgia czy biotechnologia. Efektem współpracy są opublikowane doniesienia naukowe, 
wdrożenia, a także ponad 30 patentów.
Te wszystkie dokonania i osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania pracowników Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Kolejne wyzwania i ambitne plany dalszego roz-
woju wymagają nieustannego pogłębiania wiedzy i wysiłku wszystkich pracowników.
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Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów Energetyki 
Cieplnej S.A. jest:

  Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) – zgodnie z po-
siadaną koncesją na wytwarzanie ciepła (WCC/146/136/U/1/98/MS z 01.10.1998 r.  
z późniejszymi zmianami) oraz koncesją na przesyłanie i dystrybucję ciepła 
(PCC/157/136/U/1/98/MS z 06.10.1998r. z późniejszymi zmianami)

  Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej – zgodnie z posiadaną 
koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE/118/136/N/1/2/2001/MS 
z 28.03.2001r. z późniejszymi zmianami)

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 4 miast Górnego  Śląska tj. Katowic, Sosnowca, 
Mysłowic, Rudy Śląskiej.

Produkowana przez ZEC S.A. energia  cieplna  wykorzystywana jest  na  cele  
centralnego  ogrzewania,  ciepłej  wody  użytkowej  oraz  potrzeby technologiczne 
kopalń i innych zakładów produkcyjnych. Aktualnie ZEC S.A. posiadają 9 wydzia-
łów produkujących  i przesyłających energię cieplną głównie za pośrednictwem  
własnych sieci. Szczycimy się tym, że prowadzimy działalność z poszanowaniem 
interesów klienta, i z troską o środowisko naturalne. Nasz ekologiczny produkt – 
ciepło – dostarczamy w sposób ciągły i bezawaryjny, przy zachowaniu konkuren-
cyjnych cen naszych produktów. Jesteśmy otwarci na zwiększanie  rynku  naszych 
odbiorców, gwarantując rzetelną  analizę możliwości podłączenia do naszych sieci 
cieplnych każdemu Zainteresowanemu (który złożył  wniosek o przyłączenie do 
sieci cieplnej ZEC S.A.) oraz dbając o terminowe, i zgodne z umową wykonanie 
każdego przyłącza.

Majątek Spółki stanowią kotłownie, sieci i stacje ciepłownicze zlokalizowane 
w rejonie kopalń KHW S.A. o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej wszystkich ko-
tłowni wynoszącej  629,638 MW. 

Zmagając się z najistotniejszym problem XXI wieku jakim jest ochrona środo-
wiska naturalnego w ZEC S.A. określono działania i podjęto  (poprzez realizację 
licznych inwestycji tj. modernizacje instalacji odpylania spalin, budowy silników 
spalinowych zgodnie z BAT) środki zmierzające do minimalizacji oddziaływania 
swoich wydziałów i produktów na środowisko

W grudniu 2012 r. w Wydziale V „Wieczorek” dokonano uruchomienia nowej 
instalacji energetycznej wykorzystującej metan z wyrobisk kopalnianych do pro-
dukcji prądu i ciepła. Efektem jest ograniczenie emisji metanu do atmosfery oraz - 
dzięki zastąpieniu węgla metanem - zmniejszenie emisji pyłów i gazów. Przed-
sięwzięcie zmienia odpad z górniczej eksploatacji jakim dotychczas był metan 
w użyteczny i atrakcyjny towar. To druga taka instalacja funkcjonująca na terenie 
Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. Napędzane metanem silniki działają już w Wy-
dziale IX „Wesoła”,a obecnie  trwa budowa nowoczesnej stacji odmetanowania 
w Wydziale XII „Śląsk”, której uruchomienie planowane jest w lutym2014r. Silniki 
gazowe (na metan) pracujące w kogeneracji  to najbardziej pożądane instalacje                          
i projekty pokazujące, że branża energetyczna może stanowić ekonomicznie 
i ekologicznie opłacalną gałąź gospodarki. Oprócz ewidentnych efektów ekolo-
gicznych wykorzystywanie metanu do produkcji energii cieplnej i elektrycznej 
pozwala na wprowadzanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii, wyko-
rzystujących gospodarczo, do tej pory niebezpieczny dla ludzi gaz. Korzyści ja-
kie przynosi jednoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji 
oprócz wymiernych efektów ekonomicznych to mniejsza ilość szkodliwych sub-
stancji uwalnianych do środowiska w procesie spalania (co pozwala na mniejsze 
zużycie paliwa pierwotnego np. węgla poprzez poprawę efektywności przemian 
energetycznych), większa niezawodność i pewność zasilania oraz dywersyfikacja 
dostaw energii elektrycznej. Równie istotne jak zmniejszenie ilości metanu emito-
wanego do atmosfery oraz dodatkowo ograniczenie zanieczyszczeń gazowych, tj: 
dwutlenku siarki,  tlenków azotu,  tlenku węgla,  dwutlenku węgla powstających 
w procesie produkcji.

Działania prowadzone przez ZEC S.A. zostały docenione przez wiele Instytucji, 
czego potwierdzeniem mogą być liczne nagrody i wyróżnienia otrzymane w jakże 
prestiżowych programach (m.in. Czarny Diament, EKOLAURY, Złota Odznaka Ho-
norowa za zasługi dla woj. śląskiego, Pracodawca Przyjazny Pracownikom, Perła 
Solidności, Biała Lista/Solidna Firma, Laury Umiejętności i Kompetencji). Za funk-
cjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normy ISO 9001: 
2009, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 Spółka otrzymała w 2013r. Śląską 
Nagrodę Jakości w kategorii Duże Przedsiębiorstwa.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

UL. Ścigały 14, 40-205 Katowice

Tel. 32 603-57-00 fax 32 603-57-27

www.zec.katowice.pl,

e-mail:sekretariat@zec.katowice.pl

ZEC S.A. 
PROEKOLOGICZNE CIEPŁO  

Instalacja odpylania spalin za kotłami OR-16 w EC Kostuchna Wydział IV Murcki

Silnik Spalinowy na Wydziale V Wieczorek
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 Wyróżnieni  Zgromadzeni goście  Wyróżnieni

Inwestycja roku 2012 na Śląsku
Górnośląski Park Przemysłowy

Prezes Zarządu Mirosław Czarnik

 Prezydium Firma Roku 2012 na Śląsku
Fundusz Górnośląski SA 

Prezes Zarządu Andrzej Konieczny

Innowacyjna Firma Roku 2012 na Śląsku
Plasma System Prezes Zarządu 

Sławomir Wawrzyniak

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Marszałek Stanisław Dąbrowa

Porozumienie z Krajowym Stowarzyszeniem
Ochrony Informacji Niejawnych

Menedżer Roku 2012 na Śląsku
Prezes Zarządu Huty Łabędy

Zenon Górniak

Menedżer Roku 2012 na Śląsku
Prezydent Tychów Andrzej Dziuba

 Menedżer Roku 2012 na Śląsku
Prezes Zarządu CTL Maczki Bór S.A.

Marian Majcher

Fot. Janusz Pilszak

Wyróżnienia wręczali: I Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, Członek Zarządu Województwa Stanisław Dąbrowa, 
Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Gościniak, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz 

Donocik, Prezes Izby Rzemieślniczej prof. dr hab Jan Klimek, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej  
w Gliwicach Wiktor Pawlik, Rektor Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów prof. dr Longin Leśniewski




