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Szanowni Śląscy Menedżerowie
Historia Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów sięga 
początków lat 90-tych ub. wieku. Zespół inicjatywny 
zaczął działać w 1991 roku. Byliśmy wtedy słucha-
czami studiów podyplomowych w Katowickiej Szkole 
Menedżerów w Katowicach przy ul. Bytkowskiej1b. 
Działała ona pod patronatem British Council i Konfederacji 
Pracodawców Polskich  Była to pierwsza instytucja 
szkoleniowa – w okresie nowej gospodarki która posta-
nowiła przekazać szeroką wiedzę ekonomiczną, praw-
niczą i z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami 
w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 
Patronem był znany ówcześnie ekonomista prof. 
Teodor  Kramer. Na zajęcia prowadzone przez 
najlepszych w kraju wykładowców uczęszczało w la-
tach 1990-1995 ponad 400 czołowych menedżerów 
regionu (w większości z wykształceniem inżynierskim). 
Utworzyliśmy Stowarzyszenie Absolwentów Katowic-
kiej Szkoły Menedżerów które w 1997 przekształciło się 
w Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów. Głów-
ne kierunki działania stowarzyszenia to integra-
cja regionalnego środowiska menedżerskiego 
w kierunku bardziej produktywnego rozwoju 

gospodarki regionu. Organizowaliśmy wiele 
konferencji, seminariów i prezentacji w zakresie 
aktualnych problemów w gospodarce – szczególnie 
nowoczesnego zarządzania. Promujemy indywidu-
alne osiągnięcia menedżerów i firm – szczególnie w 
innowacyjnym podejściu do biznesu – organizując od 
19 lat konkurs „Sukces na Śląsku” wyróżniając najlep-
szych menedżerów i firmy tytułami – Menedżer roku 
na Śląsku, Firma roku na Śląsku czy Innowacyjna Firma 
Roku na Śląsku. Wspólnie z 18 instytucjami otoczenia 
biznesu (głównie firmami konsultingowo-doradczy-
mi) w 2013 roku powołaliśmy Sieć GGD Górnośląską 
Grupę Doradczą - Klaster Wdrażania Innowacji, gdzie 
na płaszczyźnie porozumienia uczestników inicjuje-
my wspólne projekty w zakresie współpracy na linii 
przedsiębiorcy – doradcy gospodarczy - nauka. Sto-
warzyszenie zostało wyróżnione m.in. Złotym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji przez Regionalna Izbę 
Gospodarcza w Katowicach czy  Ogólnopolski Festi-
wal Ekoenergetyki przyznał nam nagrodę ZIELONEGO 
FENIKSA  - za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu 
idei ekoenergetyki. Naszymi Członkami Honorowymi 

jest wielu czołowych menedżerów w regionie a ści-
śle współpracujemy z Regionalną Izbą Gospodarczą 
w Katowicach, Regionalną Izb Przemysłowo -Han-
dlową w Gliwicach ,Okręgową Izba Przemysłowo 
- Handlową w Tychach czy Izbą Rzemieślniczą oraz                                                                                                     
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.                                                                                                       
W okresie naszego święta czyli 30- tej rocznicy 
powstania, wszystkim naszym członkom i przyja-
ciołom stowarzyszenia w imieniu Zarządu składam 
serdeczne życzenia powodzenia w realizacji planów 
biznesowych oraz dalszej dobrej współpracy. 

Tomasz Jachimowicz
Prezes Zarządu

Trzydzieste urodziny naszego Stowarzyszenia to 
wspaniała okazja, aby bez fałszywej skromności 
pochwalić się naszymi osiągnięciami, wspomnieć 
o imponującej liczbie zrealizowanych projektów 
i niezliczonej ilości podjętych inicjatyw. Nie star-
czyłoby łamów niniejszej publikacji do przypo-
mnienia sylwetek wszystkich przedsiębiorców 
i samorządowców oraz przedstawienia firm przez 
nas uhonorowanych. 
Niestety otaczający nas świat, świat z pandemią, 
wojną u naszych sąsiadów, kryzysem energetycz-
nym czy z dokuczliwą inflacją, wymaga rewizji na-
szych planów, poszukiwania rozwiązań i recept, 
które będą skutecznym antidotum na zaistniałe 
problemy i pozwolą pomyślnie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości. Jednym z najważniejszych 

obszarów takiej aktywności jest bezsprzecznie 
ekonomia. 
Sięgając pamięcią do przeszłości, do moich ame-
rykańskich czasów, przypominam sobie amery-
kańską kampanię wyborczą z roku 1992, którą 
wygrał Bill Clinton pod słynnym już hasłem „Li-
czy się gospodarka, głupcze!”. To gospodarka w 
wielkim stopniu determinuje nasz byt, uzbraja 
nas – finansowo i rzeczowo - w walce pandemią, 
inflacją, zagrożeniami ekologicznymi oraz … z 
wrogiem czyhającym na nasze życie, wolność i 
niepodległość 
Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów i jego 
członkowie oraz sympatycy odgrywają i chcą 
odgrywać znaczącą rolę na tym polu. Zdajemy 
sobie sprawę, że stojąc w obliczu współczesnych 
wyzwań musimy spotęgować działania w poszu-
kiwaniu nowych założeń rozwoju, budowania no-
wych strategii, podejmowania nowych wyzwań 
w zakresie promocji nowoczesnych technologii, 
nauki, edukacji oraz szeroko rozumianego rozwo-
ju społecznego. Na co dzień pochylamy się nad 
kwestią energii i poszukiwania nowych jej źródeł, 
nad wyzwaniami związanymi ze zmianami klima-
tycznymi, a także wymogami zrównoważonego 
rozwoju. 
Nie zapominamy również o znaczeniu współ-
pracy międzynarodowej, a przede wszystkim 

z działań na rzecz ekspansji polskich firm na rynki 
międzynarodowe oraz nawiązywaniu współpracy 
na polu badawczo-rozwojowym.
Uff, przytłaczająca jest ta cała masa wyzwań i 
czekającej nas kreatywnej, ciężkiej pracy. Tym 
bardziej musimy móc i umieć znaleźć miejsce 
na odpoczynek, wytchnienie i przyjemności. 
Mam więc nadzieję, że skorzystają Państwo 
z mojego zaproszenia do obejrzenia dwóch 
event’ów, które zorganizowałem z przyja-
ciółmi i partnerami w niedalekiej przeszłości 
 w ramach zaprzyjaźnionych stowarzyszeń KNST 
Marchołt i USPTC: 
- obchody polskiego Święta Niepodległości i 
amerykańskiego Dnia Weteranów (Veterans Day) 
A.D. 2021, okraszone fascynującą artystyczną 
podróżą Joanny Trafas do Nowego Jorku opowie-
dzianą i zaśpiewaną w spektaklu „American Dre-
am - Sen o Wielkim Jabłku” - link: https://youtu.
be/kzbcq0ECmRY
- Święto Świateł - CHANUKA 5782, a w nim zja-
wiskowy koncert w wykonaniu krakowskich 
artystów Magda Brudzińska Klezmer Trio – linki: 
YouTube: Święto Świateł Chanuka 5782 - YouTube 
i FB: Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych 
„Marchołt” | Facebook ( https://www.facebook.
com/KlubMarcholt )

Aleksander Fiszer 
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 

Prezes KNST Marchołt
Ambasador Kultury Polsko-Amerykańskiej 

Rady Współpracy - USPTC
/ e-mail: alex.fiszer@gmail.com  /
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Członek Honorowy Stowarzyszenia
Kazimierz Karolczak

Menedżer 25-lecia na Śląsku
Zygmunt Frankiewicz - Prezydent Gliwic

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Tadeusz Donocik

Menedżer 20-lecia na Śląsku
Piotr Uszok

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Jan Olbrycht

Katowice 2012

SUKCESSUKCES

Zasłużeni dla Regionalnego
Środowiska Menedżerskiego

w wydawnictwie

WIBITNE OSOBOWOŚCI NAGRODZONE 
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Wiktor Pawlik  
Prezes Regionalnej izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Szanowni Państwo,

Czujemy się niezwykle zaszczyceni wyróżnieniem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Gliwicach tytułem „Firma zasłużona dla regionalnego środowiska menedżerskiego”. 

Jako Prezes  Izby pragnę bardzo serdecznie podziękować za ten zaszczyt, okazaną życzliwość, 
zrozumienie i przychylność dla realizowanych przez nas projektów. Jest to dla mnie  ogromne 
wyróżnienie i  stanowi uwieńczenie kilkudziesięcioletniej pracy i  starań kierowanej przeze 
mnie Izby na rzecz rozwoju regionu. To również podsumowanie i uhonorowanie wszystkich  
dokonań jakie Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Gliwicach osiągnęła na przestrzeni 
tych wszystkich lat. Dziękując za dotychczasową współpracę, jednocześnie pokładam głęboką 
nadzieje na kolejne lata wspólnych, owocnych przedsięwzięć. 

Korzystając z okazji, w imieniu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach składam serdeczne gratulacje z okazji obchodów 
30 – lecia działalności Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów. Proszę przyjąć wyrazy uznania, a  także życzenia dalszego kształtowania 
i upowszechniania oraz aktywnego propagowania zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej. Dziękuję za aktywne propagowanie 
idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

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

Szanowni Państwo,

Z okazji Jubileuszu 30 - lecia działalności Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w imieniu własnym 
oraz Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach proszę 
przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania dla całego Zarządu i wszystkich członków 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnoszą wkład w dorobek 
firmy, a tym samym wspierają rozwój gospodarczy województwa śląskiego. 

Jubileusz jest niewątpliwie powodem do dumy i satysfakcji zarówno dla tych, którzy tworzyli historię 
od podstaw oraz dla tych, którzy budują jej dzisiejszy kształt i wizerunek. 

Przez dziesięciolecia działalność Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów doskonale wpisała się 
w historię i przeobrażenia zachodzące w naszym kraju, wpływając na rozwój przedsiębiorczości 

Polaków. Z sukcesem integrowała środowisko i wspomagała wymianę doświadczeń zgodnie z myślą „Trzeba się liczyć z ryzykiem i je podejmować, 
aby dać szansę sukcesowi”.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za zasługi na rzecz promowania i integrowania środowiska menedżerów. Życzę dalszych sukcesów w propagowaniu 
idei przedsiębiorczości, kształtowaniu etyki biznesu, a także owocnej współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach, która obchodzi w tym roku swój jubileusz 100-lecia.

 Wszystkim nagrodzonym przedsiębiorcom serdecznie gratuluję. Jestem przekonany, że wyróżnienia i uhonorowania śląskich menedżerów 
będą inspiracją i zarazem motywacją do kolejnych działań na konkurencyjnym rynku europejskim. Przede wszystkim gratuluję pięknej rocznicy 
i życzę wielu sukcesów, konsekwencji i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z dotychczasowej pracy. Niech kolejne lata będą 
równie pomyślne.
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Tomasz Zjawiony 
Prezes Regionalnej izby Gospodarczej w Katowicach

Szanowny Panie Prezesie!

Trzydziestolecie pomyślnej integracji, współpracy i  sukcesów środowiska menedżerskiego, 
kumulujące się dziś w okrągłym jubileuszu Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów, to potwierdzenie 
efektywnego działania i zaangażowania, które stale budują i pielęgnują piękną tradycję, a w tym także 
silną markę Państwa organizacji.

Przez ostatnie dziesięciolecia, eksponując przedsiębiorcze wartości, wspierając gospodarkę 
regionu, a  przede wszystkim zawiązując długofalowe, biznesowe relacje, stworzyli Państwo 
unikalną społeczność, dzielącą się swoim doświadczeniem i  kompetencjami z  kolejnymi 
pokoleniami znakomitych menedżerów oraz poszerzając, z  powodzeniem, ich grono pod szyldem  
Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów, co zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

Gratulujemy serdecznie tak licznych i  niezwykle ważnych, dla środowisk biznesowych, aktywności, wyrażając jednocześnie radość,  
że niejednokrotnie Regionalna Izba Gospodarcza  w Katowicach, mogła w nich Państwu towarzyszyć, jednocząc się we wspólnym działaniu na rzecz 
gospodarczego rozwoju Śląska i całego kraju. 

Ostatnie dwa lata pandemii dotkliwie weryfikowały rzeczywistość, w  której funkcjonujemy, jako przedsiębiorcy, paraliżując plany i  potęgując 
niepokój, co jeszcze bardziej przekonywało,  że w  jedności tkwi siła i  tylko razem możemy skutecznie przeciwdziałać trudnościom. Przykre 
wydarzenia minionych dni, związane z  nagłym atakiem Rosji na Ukrainę dodatkowo utwierdzają w  przekonaniu, jak wielką moc i  wartość, 
szczególnie w  obliczu kryzysu, stanowi wspólnota, która wspiera  i  mobilizuje, by skutecznie przeciwstawiać się działaniom niszczącym  
to,  co tak mozolnie, przez lata, budujemy i pielęgnujemy, również jako środowiska biznesowe.

Korzystając z  tej wyjątkowej, rocznicowej okazji, pragniemy zapewnić o  ciągłej gotowości Regionalnej Izby Gospodarczej w  Katowicach 
do kontynuowania dobrej współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem Menedżerów, w  tym do podejmowania wspólnych, interesujących 
przedsięwzięć, służących środowisku przedsiębiorców.

Trzydzieści lat to wiek szczególny, który skupia w  sobie wiele atutów – dojrzałość, połączoną  z  wciąż młodzieńczym zapałem, fundamenty, 
które powstały już, mocne i stabilne, lecz wciąż na tyle otwarte i pojemne, by na nich dalej budować. 

Życzymy zatem, by z  powodzeniem korzystali Państwo z  tak cennego, jubileuszowego okresu, patrząc z  entuzjazmem w  przyszłość oraz by 
kolejne lata efektywnej działalności Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów obfitowały w  wyzwania i  sukcesy, motywując do codziennej pracy,  
a w  rezultacie przynosząc radość i satysfakcję, tak niezbędne w skutecznym zarządzaniu.

Zbigniew Gieleciak 
Prezes okręgowej izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Szanowny Panie Prezesie!

30-lecie działalności Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów w Katowicach to wyjątkowa i piękna 
rocznica. To przykład na to, jak bardzo potrzebne jest w naszym województwie wsparcie kierowane 
do menedżerów i kadry zarządzającej. 

Śląsk w okresie minionych 30 lat przeszedł ogromną zmianę. Z gospodarki nastawionej na przemysł 
ciężki i sektor węglowy zmierza w kierunku nowoczesnych technologii, zielonych inwestycji 
i sprawiedliwej transformacji. Coraz ważniejszą rolę ogrywana innowacyjność, dobrze przeszkolone  
i doświadczone kadry. A wszystko to przy współudziale takich instytucji otoczenia biznesu jak 
kierowane przez Pana Stowarzyszenie Menedżerów.

W imieniu Zarządu oraz firm skupionych wokół Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej  w Tychach 
pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów zawodowych. Życzę satysfakcji z pracy zawodowej, wytrwałości 
w osiąganiu kolejnych celów oraz dalszego rozwoju Stowarzyszenia dla dobra wszystkich jego członków jak również całego regionu.
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 innowacyjna inwestycja 30-lecia na Śląsku
„GPP Business Park” w Katowicach 

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:   

GPP Business Park s.a.
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)

Mirosław Czarnik
Prezes GPP Business Park s.a.
Ukończył studia Master of Business Administra-
tion na Akademii Ekonomicznej w  Krakowie 

i  University Teesside w  Wielkiej Brytanii. Posia-
da ponad 25-letnie doświadczenie w  zarządza-
niu zasobami ludzkimi i  projektami. Jako Prezes  
Zarządu GPP Business Park S.A., propaguje idee 
zrównoważonego budownictwa. Realizowany 
od 2005 roku projekt GPP rozpoczął proces prze-
miany terenów poprzemysłowych znajdujących 
się na granicy Katowic i  Siemianowic Śląskich  
w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej sku-
piający się na rozwoju technologicznym zgodnym  
z nurtem pro środowiskowym. 

GPP Business Park to zespół energooszczęd-
nych biurowców, w  których po raz pierwszy 
w  komercyjnym budownictwie wykorzystano 
system trigeneracji. Kompleksowe rozwiązania 
energooszczędne przekładają się tu na wyższy 
komfort pracy i  niższe koszty zużycia mediów. 
Budynki GPP Business Park zostały docenione 
Certyfikatem BREEAM na najwyższym poziomie 
„Outstanding”. Grupa GPP jest również realiza-
torem dwóch trwających obecnie projektów –  
Eco City Katowice, czyli budowa kompleksu biu-
rowego zorientowanego na komfort połączony  

z  nowoczesną architekturą i  zespołem placów 
oraz ścieżek wkomponowanych w przestrzeń par-
kową oraz share Home silesia – kompleks miesz-
kalny obejmujący 111 energooszczędnych miesz-
kań na wynajem w centrum Katowic.  

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżnione zostało:  

Miasto Gliwice
Kategoria: inwestycja samorządowa
(rekomendacja: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Gliwice)

inwestycja 30-lecia na Śląsku 
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”  

Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice

Urodzony 18 maja 1959 roku w  Siemianowicach 
Śląskich. Absolwent Wydziału Mechanicznego Ener-
getycznego Politechniki Śląskiej w  Gliwicach (1983 r.). 
Samorządowiec z doświadczeniem pracy w przemyśle 
energetycznym, w  przeszłości także prywatny przed-
siębiorca. Sprawuje urząd Prezydenta Miasta Gliwice od 

stycznia 2020 roku. W latach 2006–2019 zastępca prezy-
denta Gliwic, zaangażowany m.in. w proces rewitalizacji 
terenów i historycznych obiektów po zamkniętej w 2000 
r. kopalni węgla kamiennego „Gliwice”. Efektem działań 
władz miasta było utworzenie przy ul. Bojkowskiej, w bli-
skim sąsiedztwie węzła autostrad A4 i A1, nowoczesnego 
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.

W  imponującą przemianę 25 hektarów pokopalnia-
nych obszarów i zabudowań Miasto Gliwice zainwesto-
wało 24 mln euro, wykorzystując fundusze przedakce-
syjne w wysokości 9,5 mln euro. W ramach pieczołowitej 
renowacji zachowano niezmieniony wygląd zewnętrz-
ny, a także oryginalne posadzki, balustrady i klinkierowe 
okładziny ścian historycznych obiektów – ponadstulet-
niej ceglanej cechowni i  maszynowni, zaprojektowa-
nych przez Emila i  Georga Zillmannów, twórców m.in. 
architektury katowickiego Giszowca i Nikiszowca. Wyre-
montowano także willę dyrektora, a na fundamentach 
dawnej dyrekcji kopalni stanął nowy budynek połączo-
ny z cechownią stalowo-szklanym łącznikiem.  

Zrewitalizowany kompleks „Nowych Gliwic”, ugrunto-
wujący wizerunek miasta jako ośrodka innowacyjnego 
biznesu i  przemysłu, otwarto w  2008 roku. Dziś to za-
głębie nowoczesnych firm z branży nowych technologii 
i bezzałogowej awiacji, a jednocześnie – ważne miejsce 
na mapie śląskiej kultury i  edukacji. W  „Nowych Gliwi-
cach”, w historycznym budynku maszynowni, od dekady 

działa z powodzeniem Oddział Odlewnictwa Artystycz-
nego Muzeum w Gliwicach. Autorem i realizatorem pro-
jektu eksponowanej tam multimedialnej wystawy pt. 
„Słusznie słyną dziś Gliwice…” jest renomowane „Studio 
Nizio Design International” z Warszawy. 

Ekspozycja ta otrzymała wyróżnienie Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego w  konkursie „Wydarzenie Muze-
alne 2010 roku”. Z  kolei w  części pomieszczeń dawnej 
kopalnianej cechowni z  powodzeniem funkcjonuje 
nowa strefa kultury – Nowa Cechownia – uruchomiona 
na bazie Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems. 
W ofercie NC nie brakuje koncertów muzyki klasycznej, 
akustycznej i jazzowej, spotkań autorskich i wystaw prac 
plastycznych.
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Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  

Michał Bożek 
Kategoria: duża firma wytwórcza
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

Michał Bożek 
Prezes Ustronianka, Hoop Polska

Patriota, miłośnik sztuki, pasjonat historii regionu Śląska 
Cieszyńskiego, biznesmen i właściciel mocno liczących 
się na polskim rynku napojowym spółek Ustronianka 
oraz Hoop Polska, firmy która została zrepolonizowana 

po odkupieniu w 2019 roku z rąk czeskiej Kofoli. Jest znany 
ze wspierania wielu inicjatyw sportowych i kulturalnych. 
Wielokrotnie odznaczany był za działalność. Za pomoc 
powodzianom  na  Opolszczyźnie i we Wrocławiu otrzymał 
od  Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowy 
oraz Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczony  został także 
zaszczytnym medalem jakim jest Złota Odznaka 
Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego. 
Od Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego otrzymał 
odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Posiada 
również Złotą Odznakę Honorową Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej, Odznakę Honorową Zasłużony dla Polskiego 
Związku Narciarskiego oraz Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  Dzięki 
swym szerokim zasługom otrzymał również tytuł doktora 
honoris causa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu 
Technicznego im. Ivana Puluja w Tarnopolu.

W latach 2001-2015 Firma Michała Bożka była 
strategicznym sponsorem Klubu Sportowego „Wisła 
Ustronianka”, którego zawodnikiem był m.in. Adam 
Małysz, a od 2015r. jest oficjalnym sponsorem 
Reprezentacji Polski w piłce nożnej. To największe, lecz 
oczywiście nie jedyne tego typu zaangażowanie, gdyż 
mecenatem firm śląskiego biznesmena od lat objęte 
są również liczne sportowe kluby i stowarzyszenia 

regionalne, a także szereg wydarzeń kulturalnych jak 
m.in. największy festiwal jazzowy w naszym kraju – Bielska 
Zadymka Jazzowa. 

W 2004 roku ten silnie związany ze Śląskiem Cieszyńskim 
biznesmen odkupił perłę tamtejszej architektury – 
zamek w Grodźcu Śląskim. Zabytek ten został następnie 
gruntownie odrestaurowany systematycznie odzyskując 
swój dawny blask. Ze względu na  jego muzealną funkcję 
w jego wnętrzach już wkrótce na nowo odbywać się będą 
spotkania osób z kręgów nauki, miłośników kultury czy 
pokazowe lekcje historii. 

Stworzona przez Michała Bożka „Ustronianka” 
przez 42 lata swej działalności zdobyła wiele 
prestiżowych wyróżnień. Jest  również jedną  
z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek, o czym 
świadczy szereg przyznanych przez konsumentów 
tytułów i wyróżnień. Działalność Michała Bożka przez 
lata wspierała rozwój regionu Śląska Cieszyńskiego, 
a sama marka produkowanych wód stała się stałym 
produktem kojarzonym z tym regionem. 

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• najwyższe kwalifikacje menedżerskie
• stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
• działalność społeczną w środowisku menedżerskim

Menedżer 30-lecia na Śląsku

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

dr inż. Andreas Glenz jest przedsiębiorcą, inwestorem, 
wizjonerem i inżynierem. Założył jedną z najbardziej roz-
poznawalnych firm w nauce na całym świecie- PREVAC 
sp. z o.o., w której jest od początku prezesem. 

Urodził się w Rogowie. W latach 1974 - 1979 r. kształcił 
się na Akademii Górniczo-Hutniczej. W  1996 r. uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych w zakresie automa-
tyki i  robotyki.  Doświadczenie w dziedzinie high-tech 
zdobył pracując w  Niemczech, przechodząc kolejne 
stopnie rozwoju zawodowego. Następnie przez 14 lat 
pełnił funkcję szefa technicznego i pracownika nauko-
wego na Uniwersytecie w Heidelbergu. Współpracował 
z wieloma topowymi naukowcami ze świata, w tym no-
blistami. Swoją wiedzą i  osiągnięciami zdobył między-
narodową renomę. Dzięki swojej wiedzy koncypował 
ekstremalne urządzenia, które zawsze doprowadzały do 
sukcesu różne grupy badawcze. 

Z  czasem zaczęły spływać do niego prośby o  budo-
wę indywidualnego sprzętu naukowo-badawczego do 
różnych Instytutów na świecie. W 1996 r. w rodzinnym 
Rogowie założył firmę PREVAC. Jest on bardzo cenionym 
menedżerem, który ma na swoim koncie liczne tytuły 
i wyróżnienia, m. in.: „Srebrną Odznakę Honorową” Sej-
miku Województwa Śląskiego, „Złoty Laur Umiejętności 
i Kompetencji” z 2014 roku, tytuł „Człowieka Roku” 2014 
w kategoriach „Biznes” i „Nagroda Internautów” w ple-
biscycie tuwodzislaw.pl oraz w  2017 roku w  kategorii 
„Biznes w  powiecie wodzisławskim”, tytuł „Menedżera  
Roku” nadany przez Stowarzyszenie Menedżerów na 

Śląsku, tytuł „Przyjaciel Wodzisławskiej Oświaty”. Jest 
również laureatem nagród: „Gorzycka Perła 2016”, „Czar-
ny Diament 2017”, „Menedżer Roku 2016 województwa 
śląskiego”. Uzyskał „Medal 70-lecia Instytutu Odlew-
nictwa w  Krakowie”. W  2016 r. otrzymał nominację do 
Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, 
Polskiego Oskara Biznesu a w 2016 i 2017 r. do Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta RP. W  2019 roku został uho-
norowany wyróżnieniem Śląskiego Stowarzyszenia 
Menedżerów w Katowicach tytułem „Zasłużony dla Re-
gionalnego Środowiska Menedżerskiego” oraz laureat 
nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w  Warszawie. 
Członek pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego.

Jest osobą, która widzi potencjał w  innowacjach, 
ekologii i młodych ludziach, przez co stał się czynnym 
członkiem „Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii 
Innowacji” przy Urzędzie Marszałkowskim wojewódz-
twa śląskiego, członkiem Rady Programowo-Biznesowej 
Instytutu Nauki o  Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, 
członkiem Rady Dyrektorskiej Instytutu Fizyki – CND 
Politechniki Śląskiej oraz członkiem Rady Społecznej 
Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie. Jest Ambasadorem a w roku 2018 
został wybrany Konsulem Honorowym Akademii Górni-
czo Hutniczej w Krakowie. 

Menedżer 30-lecia na Śląsku
Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• najwyższe kwalifikacje menedżerskie
• stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
• działalność społeczną w środowisku menedżerskim

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  

dr inż. andreas Glenz
Kategoria:  średnia firma naukowo-badawczo-wytwórcza
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w  Katowicach)
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..............................................Menedżer 30-lecia na Śląsku 
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
Jerzy Zachara
Kategoria: średnia firma usług logistycznych
(rekomendacja:  Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach)

Jerzy Zachara 
Prezes Zarządu  
Śląskie Centrum logistyki sa w Gliwicach

Jerzy Zachara od  roku 1993 do  chwili obecnej pełni 
funkcję Prezesa Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki SA.  
Urodzony w  1957 roku, posiada wykształcenie 

wyższe techniczne. W  roku 1990 ukończył naukę 
na  Wydziale Automatyki, Elektroniki i  Informatyki 
Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. Następnie 
w  roku 1994 ukończył studia podyplomowe 
w zakresie menedżerskim na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach oraz w 1995 roku studia podyplomowe 
w  zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw 
na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach. 

Śląskie Centrum Logistyki startowało na rynku 
spedycyjnym nieco później niż nasza konkurencja. 
Od blisko 30 lat istniejemy na rynku logistyki 
magazynowej, na rynku spedycji jesteśmy od 
siedmiu lat. Znaleźliśmy na nim swoje miejsce i 
w kolejnych latach będziemy dalej rozwijać się 
w obszarach m.in. spedycji drogowej, przewozie 
wyrobów stalowych oraz towarów niebezpiecznych 
- powiedział Jerzy Zachara, Prezes Zarządu Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., laureata konkursu Spedytor 
Roku 2017 w kategorii dużych przedsiębiorstw.

Jerzy Zachara jest laureatem wielu nagród, 
wyróżnień i  odznaczeń za  działalność gospodarczą 
i społeczną. Otrzymał między innymi Srebrny Krzyż 
Zasługi nadany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Złotą 

Odznakę Honorową za  zasługi dla Województwa 
Śląskiego przyznaną przez  Sejmik Województwa 
Śląskiego.

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• najwyższe kwalifikacje menedżerskie
• stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
•   działalność społeczną w środowisku menedżerskim

..............................................Menedżer 30-lecia na Śląsku 
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
artur Tomasik
(rekomendacja:  Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach)

Artur Tomasik 
Prezes Zarządu Górnośląskiego 
Towarzystwa lotniczego sa

Artur Tomasik – menedżer z  wieloletnim do-
świadczeniem w zarządzaniu w branży finansowej 
i  lotniczej, a  także w  nadzorze spółek krajowych 
i  zagranicznych. Od 2007 roku prezes Zarządu 
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy 

zarządzającej Katowice Airport. Przewodniczą-
cy Rady Programowej Centrum Kształcenia Kadr 
Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach. Od 2011 roku prezes Zarządu Związku  
Regionalnych Portów Lotniczych. Od 2019 roku 
Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej. 
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Automa-
tyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  
Posiada dyplom MBA (Master of Business Admini-
stration) oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der 
Wirtschaft w  Bad Harzburg. Ukończył też studia  
podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości 
i Finansów w Katowicach.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA pod kie-
rownictwem Artura Tomasika realizuje wielolet-
ni program rozbudowy infrastruktury Katowice  
Airport. W  latach 2007-2021 Spółka skutecznie 
przeprowadziła ponad 40 inwestycji o łącznej war-
tości ponad miliarda złotych. Obecnie pyrzowickie  
lotnisko wyróżnia się na tle innych krajowych 
portów regionalnych tym, że posiada zdywersy-
fikowaną infrastrukturę umożliwiającą obsługę 
nie tylko ruchu pasażerskiego ale także i  cargo 
oraz prowadzenie działalności z  zakresu serwi-
su statków powietrznych. Katowice Airport jest  
krajowym liderem w segmencie przewozów czar-

terowych i  regionalnych w  obszarze transportu 
ładunków drogą lotniczą. 

Prezes Tomasik zaangażowany jest w  tworzenie 
synergii pomiędzy lotnictwem i nauką. Należy do 
grona inicjatorów powołania Centrum Kształcenia  
Kadr Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice  
Śląskiej. Od lat pełni funkcję przewodniczącego 
Rady Programowej tej placówki. Na polu rozwoju 
współpracy pomiędzy branżą lotniczą a  uczelnią 
wyższą działa także jako Przewodniczący Rady 
Uczelni Politechniki Śląskiej. Ponadto od ponad 
10 lata społecznie pełni funkcję prezesa Zarzą-
du Związku Regionalnych Portów Lotniczych.  
Jest to organizacja pracodawców, której głów-
nym celem jest ochrona praw i  reprezentowanie 
interesów 11 zrzeszonych w  niej lotnisk regional-
nych wobec związków zawodowych pracowników,  
organów władzy i  administracji państwowej oraz 
organów samorządu terytorialnego.

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• najwyższe kwalifikacje menedżerskie
• stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
•   działalność społeczną w środowisku menedżerskim
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Beata Drzazga  
Prezes Zarządu BetaMed s.a.

Założycielka i  Prezes BetaMed SA  – największej 
firmy medycznej w Polsce, świadczącej usługi opieki 
długoterminowej w  domu pacjenta oraz w  Clinice 
BetaMed w Chorzowie. Zatrudnia ponad 3 tys. osób, 

opiekuje się ponad 6 tys. pacjentów. Posiada 91 filii 
opieki domowej w  11 woje wództwach w  Polsce. 
Właścicielka firmy medycznej BetaMed International 
w Las Vegas.

Od początku założenia swojej firmy, prężnie działa 
w wielu instytucjach dbających o dobro pacjenta i o 
profilaktykę. Jest V-ce Prezesem Związku Pracodawców 
Wentylacji Mechanicznej, w którym zrzeszone są firmy 
z całej Polski zajmujące się pacjentami wymagającymi 
użycia respiratora oraz członkiem Rady Geriatrii i Ge-
rontologii w  Warszawie. Członek Komisji ds. Usług 
Zdrowotnych przy BCC w Warszawie. Dziekan Wydziału 
Medycznego Uczelni GWSH w  Katowicach. Ekspert 
w dziedzinie zarządzania służbą zdrowia.

Poza firmą BetaMed S.A. posiada także Klinikę 
Laseroterapii i  Medycyny Estetycznej DRZAZGA CLINIC, 
oferującą ekskluzywne zabiegi na twarz i ciało z wy-
korzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

Jest właścicielką ekskluzywnego salonu mody „DONO 
DA SCHEGGIA” w którym oferowane są najnowsze ko-
lekcje ze światowych stolic mody m.in. Mediolanu, 
Londynu, Paryża czy Wiednia.

Beata Drzazga jest prelegentem wielu polskich 
i  międzynarodowych konferencji ekonomicznych i  me-
dycznych. Jako Ambasador Biznesowy Stanu Nevada 
prężnie wspiera rozwój polskich przedsiębiorców 

na rynku amerykańskim. Uczestniczy w   misjach  
gospodarczych m.in. w Nevadzie, Kalifornii, Peru, Chile,  
Chinach, Niemczech, Czechach, Francji. 

Laureatka blisko 200 prestiżowych nagród  
i  wyróżnień przyznawanych zarówno w  Polsce,  
jak i na arenie międzynarodowej. 

Swój sukces zawdzięcza pasji, samozaparciu, 
samodyscyplinie i miłości do ludzi.

Jej życiowe motto brzmi: „Sukcesem jest odnosić 
sukcesy, ale zawsze pozostawać sobą”.

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• ugruntowana pozycja Lidera usług medycznych  
    dla osób starszych
• ciągle rozwijanie oferty wykonywanych usług
• bardzo dobrze ukierunkowaną promocję działalności firmy
• docenianie roli społecznej odpowiedzialności biznesu

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniona została:  
BetaMed s.a.
Kategoria: duża firma usług medycznych 
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Firma 30-lecia na Śląsku

Menedżer 30-lecia na Śląsku 

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

Doktor Nauk Medycznych, absolwent Wydziału  
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 Dyrektorem  
Naczelnym Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa 
(od 1999 roku przemianowanej na Regionalne Cen- 
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach).  
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 wdrożnych 
szereg nowatorskich rozwiązań o  charakterze me-
dycznym, 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 pol-
skiego ambulansu do pobierania krwi oraz współtwórcą 
zastosowania materiałów biologicznych w medycynie  

np. powięzi, ścięgien, opatrunków biologicznych 
i  hodowli chondrocytów oraz pierwszego w  Europie  
(i świecie) elektrycznego (nie hybrydowego) ambulansu  
do pobierania krwi. Uzyskana N groda Gospodarcza 
Prezydenta RP za Najlepszy Wynalazek Roku 2003 pt. 
„Standaryzowane krwinki wzorcowe” jest wyrazem 
uznania dla zespołu badawczego Centrum Krwiodaw-
stwa kierowanego przez Stanisława Dyląga. Wszyst-
kie te nowatorskie rozwiązania dotyczą zagadnień 
z  dzie dziny krwiodawstwa, produkcji odczynników 
serologicznych 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 ruchu 
wynalazczym. Także oddane do użytku w  2022 roku  
w pełni zautomatyzowane mroźnie do przechowywa-
nia osocza ludzkiego wraz z robotami do obsługi tych 
mroźni – są pierwszym takim rozwiązaniem w Polsce. 
Do swoich zainteresowań zalicza: wędrówki górskie, 
turystykę.

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
stanisław Dyląg
Kategoria: publiczna jednostka służby zdrowia
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
• najwyższe kwalifikacje menedżerskie
• stały innowacyjny rozwój kierowanej firmy
•   działalność społeczną w środowisku menedżerskim
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dr Grzegorz Szczęśniak 
Prezes Zarządu  
sZCZĘŚNiaK Pojazdy specjalne sp. z o.o.

Dr Grzegorz Szczęśniak od samego początku powoła-
nia firmy angażował się w jego działalność. SZCZĘŚNIAK 
Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., będąc czołowym producen-
tem pojazdów specjalnych w Europie Środkowo-Wschod-
niej, jest obecny na rynku od 1992 roku jako rodzinna 
firma z  polskim kapitałem. Każdego roku produkujemy 
ponad 200 pojazdów specjalnych. Trafiają one do ponad 

30 krajów na czterech kontynentach. Ich użytkownikami 
są jednostki straży pożarnych, wojska, straży granicznej, 
policji, służb energetycznych, gazowniczych i wodociągo-
wych oraz innych podmiotów. 

Od 2008 roku Grzegorz Szczęśniak współprowadząc na-
szą firmę był jej prokurentem. W 2012 roku objął stanowi-
sko V-ce  Prezesa SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Z kolei od 2015 roku pełni on funkcję Prezesa Zarządu 
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Prezes Zarządu 
Grzegorz Szczęśniak z powodzeniem wyznacza nowe kie-
runki, rozwoju zwłaszcza na rynkach międzynarodowych, 
jednocześnie wprowadzając i stosując nowe rozwiązania 
oraz technologie będące efektem współpracy z uczelnia-
mi wyższymi i instytutami naukowymi.

Kierując firmą jest orędownikiem dywersyfikacji pro-
dukcji, która umożliwia dynamiczny rozwój eksportu 
poprzez dostarczanie doskonałych, nowoczesnych po-
jazdów dla służb ratowniczych. Dywersyfikacja jest jedną 
z ważniejszych strategii w rozwoju SZCZĘŚNIAK Pojazdy 
Specjalne Sp. z o.o. Realizowana jest ona poprzez rozsze-
rzanie gamy pojazdów i innych wyrobów, a także poprzez 
pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców, wdrażanie  
odmiennych od dotychczas stosowanych metod produk-
cji. Jej celem jest stały rozwój naszej firmy poprzez pełne 
wykorzystanie jej obecnych zasobów i  możliwości oraz 
otwarcie się na nowe rynki. Dbając o właściwy standard 
wyrobów rodzinna firma kierowana przez Grzegorza 

Szczęśniaka jako pierwsza spośród producentów 
pojazdów pożarniczych w kraju wprowadziła System 
Zarządzania Jakością według serii norm: ISO 9001 oraz 
System Zarządzania Środowiskowego  według serii norm:  
ISO 14001, które następnie rozszerzono,  wdrażając proce-
dury zgodne z AQAP 2110, umożliwiającym dostawy dla 
sił zbrojnych NATO.

Poza tym firma, którą kieruje jest zaledwie jednym z kil-
kudziesięciu przedsiębiorstw w  Polsce, będących pod-
miotami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obron-
nym, realizujących zadania na rzecz obronności państwa 
i  została wpisana przez Prezesa Rady Ministrów na listę 
podmiotów, zawartą w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dn. 20 września 2019r. (Dz. U. poz. 1985) 1 października 
2021 roku Prezes Zarządu Grzegorz Szczęśniak podczas 
inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w  Akademii 
Sztuki Wojennej odebrał dyplom, potwierdzający nada-
nie mu stopnia naukowego doktora w  dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 

Uzyskany stopień naukowy został nadany uchwałą 
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Aka-
demii Sztuki Wojennej na podstawie pisemnej rozprawy 
doktorskiej pt. „Bezpieczeństwo dostaw pojazdów pożar-
niczych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”. Jest 
on pierwszym w  Polsce Prezesem Zarządu, kierującym 
firmą zajmującą się produkcją pojazdów pożarniczych 
i specjalnych, który uzyskał stopień naukowy doktora.

Firma 30-lecia na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniona została:  
sZCZĘŚNiaK Pojazdy specjalne sp. z o.o.
Kategoria: średnia firma wytwórcza
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• systematyczny i dobrze zaplanowany 30-letni rozwój  
    firmy jako lidera w produkcji pojazdów specjalnych
• sprawne poruszanie się na rynku krajowym i światowym  
    oferowanych wyrobów
• dobre wyniki techniczno-ekonomiczne
• sprawną sukcesję rodzinną w zarządzaniu firmą

..............................................Firma 30-lecia na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniona została:  
Grupa Delta Trans
Kategoria: duża firma usług logistycznych
(rekomendacja: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach)

Adam Rams 
Wiceprezes Zarzadu  Grupy Delta Trans

Absolwent Wydziału Mechaniczno- Energetyczne-
go Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współzałożyciel 
oraz wiceprezes zarządu Grupy Delta Trans, która 
od 30 lat obejmuje spółki działające w międzynaro-
dowym sektorze transportu, spedycji oraz logistyki. 
Po zakończeniu studiów pracował przez 10 lat 

na Bliskim Wschodzie gdzie był odpowiedzial-
ny za przygotowywanie ofert, negocjacje kon-
traktów budowlanych a  następnie ich reali-
zację. Zdobyta wiedza oraz nabyte w  świecie 
umiejętności znakomicie przygotowały go do 
pełnienia obecnych funkcji a  przede wszystkim 
do stawiania czoła licznie pojawiającym się 
przeszkodom na rynku transportowym. Kon-
sekwentne dążenie do wyznaczonych celów, 
otwartość na innowacje i  niejednokrotnie podej-
mowanie ryzykowanych decyzji pozwoliły na zna-
lezienie się zarządzanej przez Adama Ramsa Del-
cie Trans w  czołówce operatorów logistycznych 
w  Polsce i  stać się rozpoznawalną firmą na mapie 
Europy.

Grupa Delta Trans powstała w  1989 r. jako firma 
transportowa. W  efekcie przyjętej i  realizowanej 
strategii rozwoju - rozbudowy infrastruktury i  pod-
noszenia jakości usług, na przestrzeni lat firma 
zmieniła się w  wyspecjalizowanego operatora lo-
gistycznego. Istotne w  budowaniu marki i  pozycji 
firmy było skorelowanie realizowanych strategii 
działania z  sytuacją panującą na rynku usług. Waż-

ne by bez względu na stan gospodarki dostrzegać 
wynikające z  niego wyzwania i  nowe możliwości. 
Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym niosą za 
sobą każdorazowo szanse rozwoju, a jeśli posiada się 
umiejętność szybkiej adaptacji do nowych wyzwań, 
to każdą potencjalną trudność można zamienić 
w sukces. 

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• mocną pozycje Lidera na rynku usług  
     logistyczno-przewozowych
• elastyczne dostosowywanie się do zmieniających  
     się warunków  rynkowych 
• dobre wyniki techniczno-ekonomiczne 
• docenienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu
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innowacyjna firma roku 2021 na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniona została:  
Grupa amber 
Kategoria: firma usług pro-ekologiczych
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)

Michał Gawroński
Prezes Zarządu Grupa amber

Michał Gawroński, absolwent Wyższej Szkoły  
Zarządzania w  Warszawie na kierunku Zarządzania  
Biznesem oraz podyplomowych Executive Master of  
Business Administration (EMBA). Prezes Zarządu Grupy  
Amber&Partnerzy (GAP) oraz Izby Pracodawców Recyklingu 
Opakowań „EKOPAK”, Przewodniczący Rady Fundacji EKON 
i  koordynator społecznej, ogólnopolskiej Kampanii 
EKON dotyczącej odpadów niebezpiecznych, pomysło-

dawca Międzynarodowej Konferencji EKON - promującej 
koncept gospodarki o  obiegu zamkniętym. Wielolet-
ni działacz na rzecz ochrony środowiska, prowadzący 
szkolenia, spotkania i  wydarzenia w  zakresie edukacji 
ekologicznej dla młodzieży i dorosłych, zaangażowany 
w  działalność społeczną i  budowanie relacji między-
ludzkich, realizujący filozofię kapitału ludzkiego oraz 
promujący w społeczeństwie model zrównoważonego 
rozwoju. Doświadczony meneger organizacji pozarzą-
dowych wspierających przedsiębiorczość, obecnie Prze-
wodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców 
Polskich. Kreator i entuzjasta strategii budowania prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez rozwój 
obszarów komunikacji, kompetencji i konsekwentnego 
dążenia do realizacji celów.

Grupa Amber oferuje kompleksowe rozwiązania 
dla Przedsiębiorców w  obszarze gospodarki o  obiegu  
zamkniętym. Pomagamy w  poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań, aby zwiększyć konkurencyjność Państwa  
firmy na rynku lokalnym oraz globalnym. Wieloletnie  
doświadczenie i  kompetencje naszych międzynaro-
dowych Partnerów dają nam możliwość realizowania 
wielu, nawet najtrudniejszych przedsięwzięć. Wiedza, 
którą posiadamy pomaga osiągnąć wszystkim naszym 
Klientom lepsze wyniki ekonomiczne oraz wspiera  
firmy w  sprawnym i  efektywnym zarządzaniu dostęp-
nymi zasobami. Zamiłowanie do propagowania postaw 
ekologicznych, profesjonalne doradztwo w  zakresie 
EKO-marketingu oraz EKO-wizerunku spowodowało,  

że Grupa Amber dynamicznie się rozwija, posiada uzna-
ną i stabilną pozycję na rynku. 

Jako grupa firm działających pod marką Grupa Amber  
łączymy możliwości firmy na zasadzie współpracy 
bądź zwiększania ich potencjałów. Zajmujemy się kom-
pleksową obsługą i  doradztwem w  zakresie realizacji  
wymagań prawnych wynikających z przepisów ochrony  
środowiska, w  tym szczególnie Ustawy o  odpadach. 
Ponadto świadczymy usługi w  zakresie gospodarki  
odpadami, logistyki, niszczenia dokumentów i produk-
tów wycofanych z obiegu oraz szerokiego zakresu usług  
czystościowo – porządkowych. 

Grupa Amber jest regionalnym biurem Federacji 
Przedsiębiorców Polskich w  województwie śląskim.  
Federacja zrzesza ponad 7000 przedsiębiorców z całego  
kraju. Jej przedstawiciele są członkami Rady Dialogu 
Społecznego przy Prezydencie RP, której nadrzędnym 
celem jest  zapewnienie właściwego rozwoju oraz 
bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na pol-
skim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom.

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• popularyzację systemu gospodarki w obiegu zamkniętym 
• przedstawianie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań 
     z zakresu recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
• prowadzenie na dużą skalę akcje edukacyjno-uświadamiającej 
     w temacie właściwego postęmpowania  z odpadami

mgr inż. Zbigniew Gieleciak 
Prezes Zarządu RCGW TYCHY

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii 
Górniczo-Hutniczej w  Krakowie oraz kilku kierunków 
studiów podyplomowych.

Od wielu lat pełni szereg funkcji w różnych instytucjach 
regionalnych  i krajowych. Od 2000 roku jest Prezesem 
Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w  Tychach, 
a  od 2001 roku jest Prezesem Zarządu Regionalnego 

Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.
Zrealizował wiele przedsięwzięć w  różnych obsza-

rach życia gospodarczego  i  społecznego. W  latach 
2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy 
ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w  Ty-
chach” - jednego z największych w Polsce projektów 
zrealizowanych ze środków Funduszu Spójności UE, 
a w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Ty-
chy w  zakresie infrastruktury drogowej. Nadzorował 
realizację modernizacji drogi krajowej DK1 Katowice
-Bielsko na odcinku Tychów.

Kierował inwestycjami komunalnymi o  wartości 
ponad 1,2 mld zł, w  tym przeprowadził moderniza-
cję oczyszczalni ścieków w  Tychach doprowadzając 
ją do jednej z  najbardziej efektywnych energetycz-
nie oczyszczalni w Europie. Jest inicjatorem budowy 
Wodnego Parku Tychy, który pod jego kierunkiem 
został wybudowany i  jest zarządzany. Jest to jeden 
z  najnowocześniejszych obiektów rekreacji wodnej 
w Polsce.  

Jest kreatorem rozwiązań w zakresie produkcji biogazu 
i efektywnego wykorzystania zielonej energii. Uzyskane 
w tym zakresie wyniki uplasowały RCGW S.A. na pozycji 
lidera pod względem bilansu energetycznego wśród 
przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Europie. 

W latach 2016-2021 był Wiceprzewodniczącym Rady 
Krajowej Izby Gospodarczej.  Jest inicjatorem i realizato-
rem wielu przedsięwzięć wspierających i integrujących 
zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców 

działających na terenie Śląska. Samorząd gospodarczy, 
którym kieruje, realizuje projekty  wspierające rozwój 
przedsiębiorstw w regionie, a ze środków pozyskanych 
przez Izbę w wysokości ponad 35 mln zł utworzonych 
zostało ponad 350 nowych firm. 

Czynny uczestnik zespołów doradczych i  eksperc-
kich, członek Śląskiego Forum Ekspertów oraz przez 
12 lat członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i członek 
Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Od 2016 roku Wice-
przewodniczący Rady Społecznej Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i  Robotyki AGH w  Krakowie. Członek 
Rady Społecznej Centrum Biotechnologii Politechniki 
Śląskiej oraz członek Rady Nadzorczej GIG w  Katowi-
cach Rzecznik patentowy i autor kilkunastu patentów. 
Opracował około 100 wniosków patentowych i około 
500 zgłoszeń znaków towarowych do ochrony.

Brał czynny udział w opracowaniu pierwszej w Polsce 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Śląska, której celem 
było wypracowanie wizji innowacyjnego rozwoju wo-
jewództwa śląskiego. Od kilkunastu lat jest członkiem 
władz Śląskiego Klastra Wodnego, a obecnie jest jego 
Prezesem. Od 2010 roku ekspert Krajowych Inteligent-
nych Specjalizacji (KIS) , które stanowią szkielet dla pro-
wadzenia badań i rozwoju, tworzenia  innowacyjnych 
rozwiązań w  gospodarce.

Za swą działalność został odznaczony i  wyróżniony 
wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• realizacje strategicznych inwestycji  
    wodno-kanalizacyjnych dla miasta Tychy
• wdrożenie szeregu innowacyjnych projektów  
    z zakresu poszanowania energii, klimatu,  
    wody i ochrony środowiska
• stosowanie nowoczesnych metod zarządzania  
    wewnątrz firmy i z klientami

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżnione zostało:  
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej s.a. w Tychach
Kategoria: duża firma usługowa 
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

Firma 30-lecia na Śląsku
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innowacyjna firma roku 2021 na Śląsku

Józef Bebek
Wiceprezes Zarządu aF sEKo sp. z o.o.

Ukończył w 1981r. z wyróżnieniem studia na Wy-
dziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

Od 1988r. zarządza firmą AF SEKO sp. z o.o., w której 
jest głównym udziałowcem. Jest autorem szeregu 

innowacyjnych pomysłów – zarówno dotyczących 
rozwiązań dla klientów, jak też wspomagających 
zarządzanie firmą. Firma AF SEKO ma na swoim koncie 
kilkaset wdrożeń systemów sterowania i wizualizacji 
pracy maszyn i linii technologicznych oraz innych 
aplikacji wspomagających procesy produkcji.
W ofercie firmy znajdują się m.in.:

• innowacyjny system BLEO, zaprojektowany do 
lokalizacji urządzeń i przedmiotów na halach 
przemysłowych, gdzie najczęściej nie sprawdzają 
się analogiczne systemy oparte o GPS,

• system monitorowania pracy maszyn i parame-
trów środowiskowych z wykorzystaniem nadajni-
ków pomiarowych standardu BLE,

• rozwiązania MES - zarówno w tematach dotyczą-
cych wydajności (wskaźnik OEE), jak też śledzenia 
oraz dokumentowania procesów wytwarzania,

• wykonane w innowacyjnej technologii tablice 
synoptyczne oparte na dużych telewizorach, 
komunikujące się bezpośrednio ze sterownikami 
PLC, przez co taka tablica funkcjonuje niezależnie 
od aplikacji wizualizacyjnej na komputerze,

• obudowy przemysłowe w standardzie IP54 na 
telewizory (43 i 55”),

• urządzenia Q-Link do zdalnego szyfrowanego 
dostępu do urządzeń, np. sterowników PLC, paneli 
operatorskich czy komputerów (VPN sprzętowy).

Naszymi klientami są m.in.:
• ABB Industrial Solutions (Bielsko-Biała) Sp. z o.o.,
• ABB Switzerland S.A.,
• BELOS-PLP,
• Zakłady Tłuszczowe BIELMAR,
• Coleman International,
• Electrical Components International,
• FILTEX SA,
• Hutchinson,
• LEAR Corporation,
• ŚRUBENA UNIA,
• FTT Wolbrom,
• Velvet CARE,
• ZAM.
Firma AF SEKO od 1992 roku współpracuje z Akademią 

Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W  2017 roku 
senat uczelni przyznał firmie tytuł „Zasłużonego dla 
ATH w Bielsku-Białej”. Od 2007 roku firma działa w oparciu 
o System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001. 
AF SEKO sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżnione zostało:  
aF sEKo sp. z o.o.
Kategoria: mała firma inżynierska
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• opracowanie innowacyjnego systemu BLEO 
 do lokalizowania w warunkach przemysłowych
• wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
• wspierających procesy produkcji
• współpracę z uczelniami wyższymi i stosowanie 
 osiągnięć wiedzy naukowej w praktyce

..............................................innowacyjna firma roku 2021 na Śląsku

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
sEViTEl sp. z o.o
Kategoria: średnia firma usług informatycznych 
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• stały rozwój firmy bazujący na wdrażaniu innowacji 
     informatycznych
• koncentracje na rozpoznawaniu i zrozumieniu  
     potrzeb klienta 
• pracę wysokiej klasy specjalistów wprowadzających  
     nowatorskie i innowacyjne rozwiązania
• dobre kontakty ze środowiskiem menedżerskim

mgr inż. Bartosz Jakóbiński  
Prezes Zarządu sEViTEl sp. z o.o.

Absolwent AGH w Krakowie. W 2002 r. obronił pracę 
na Wydziale Elektroniki i  Telekomunikacji i rozpoczął 
swoją karierę w KWK Murcki-Staszic KHW S.A. w Katowi-
cach. Zdobytą wiedzę i doświadczenie z powodzeniem 
wykorzystuje w firmie SEVITEL od marca 2018 r. 

SEVITEL jest wiodącym dostawcą i producentem 
najwyższej jakości, innowacyjnych rozwiązań z  zakresu 
systemów telekomunikacyjnych, gazometrycznych, 
teleinformatycznych, zasilania gwarantowanego oraz 
zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
pracy, dedykowanych dla branży górniczej oraz innych 
obiektów przemysłowych. 

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

Stworzony przez nas Zintegrowany System Bezpie-
czeństwa SMP-NT/SV pozwala na wizualizację, sterowanie, 
raportowanie oraz archiwizację danych pomiarowych 
z systemów i urządzeń funkcjonujących w obszarach za-
kładu górniczego. W ramach systemu mogą funkcjonować 
system telemetryczny, system dyspozytorski THOR oraz 
bezprzewodowy system lokalizacji personelu i sprzętu 
PORTAS.

Realizujemy budowy oraz kompleksowe modernizacje 
rozdzielni przy zastosowaniu zarówno samodzielnie 
prefabrykowanych rozdzielnic, jak również specjalistycz-
nych kompletnych rozdzielnic stosowanych w zakładach 
przemysłu górniczego i ciężkiego dostarczonych przez 
dedykowanych producentów.

W ramach konkursu CuBR III, wraz z partnerami 
zrealizowaliśmy projekt „Innowacyjny system łączności 
bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych 
w  podziemnych zakładach górniczych”. A w kopalniach 
węgla kamiennego i rud metali wykonaliśmy szereg 
inwestycji tj:
• budowa dyspozytorni zakładowych w ZG Polkowice- 
 Sieroszowice, ZG Lubin, LW Bogdanka, KWK Murcki- 
 Staszic oraz KWK Bielszowice, TAURON Wydobycie S.A.
• dostawa i uruchomienie systemu wspierania pracy  
 operatora w zakresie antykolizji w  ZG Polkowice- 
 Sieroszowice, ZG Lubin i ZG Rudna
• dostawa systemu bezprzewodowej łączności  
 ratowniczej SWAR-2M dla JRGH i  ZG  Polkowice- 
 Sieroszowice, ZG Lubin i ZG Rudna
• dostawa i uruchomienie systemu lokalizacji  
 pracowników i maszyn w  ZG  Polkowice- 
 Sieroszowice, KWK Murcki-Staszic
• budowa systemów monitoringu i komory łączności 
 i systemów automatyki w ZG Lubin
• budowa rozdzielni R.13.4 w ZG Lubin
• bezprzewodowa łączność dołowa KWK Mysłowice- 
 Wesoła.
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Krzysztof Seredynski 
Prezes Zarządu NExx sp. z o. o.

Nexx Developer to firma z 22 letnim doświadczeniem. 
Pierwszym projektem było „Osiedle Południowe” 

w Goczałkowicach-Zdroju złożone z kompleksu 24 
domów w zabudowie szeregowej.

Kolejne projekty zostały zrealizowane w Pawłowicach. 
„Osiedle Pod lasem” stanowiące budynek wielorodzinny 
otoczony pasmami zieleni, złożony z  32 mieszkań. 
W tej lokalizacji, w 2014 roku, powstało także kameralne 
„Osiedle Akacjowe” - kompleks dwunastu domów 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

W  2010 roku firma Nexx Developer wkroczyła do 
Mysłowic, realizując nowoczesne osiedle „Park Chopina” 
składające się z 280 mieszkań.

Kolejną, z  sukcesem zrealizowaną inwestycją było 
Osiedle Wiśniowe Wzgórze w  Gliwicach (95 mieszkań), 
które zostało „Budową Roku 2016” w  konkursie 
organizowanym przez Polski Związek Inżynierów 
i  Techników Budownictwa, oraz Park Moniuszki (etap I) 
w  Mysłowicach, którego realizacja zyskała miano 
„Budowy Roku 2018”.

W 2018 roku zostały oddane do użytku 104 mieszkania 
na Osiedlu Nowe Wiśniowe w  Gliwicach, a  w  2020 
roku- 107 mieszkań na pierwszym Etapie Osiedla Nove 

Villove również w  Gliwicach, którego realizacja została 
„Inwestycją Roku 2021” w  Konkursie organizowanym 
przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W  2022 roku Nexx Developer finalizuje kolejne 
inwestycje: Domino Park w  Siemianowicach Śląskich 
i  Park Moniuszki Etap II (Mysłowice) oraz Osiedle Nove 
Villove (Etap II) w Gliwicach.

22 lata działalności firmy to przeszło 115 000m² po-
wierzchni, a na tym nie koniec.

Na 2022 rok planowane są premiery nowych projektów 
m.in. w Chorzowie, Gliwicach i Siemianowicach Śląskich.

Dobra lokalizacja, dopasowanie do otoczenia i skupienie 
na różnorodnych potrzebach człowieka oraz wysoki 
standard wykonania, to najważniejsze wyznaczniki firmy, 
pozwalające z  sukcesem tworzyć w  regionie najlepsze 
osiedla mieszkań i  apartamentowców oraz domy 
w  zabudowie szeregowej, które z  powodzeniem 
mogą stanowić wizytówkę województwa śląskiego.

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
Nexx sp. z o. o.
Kategoria: średnia firma usług budowlanych 
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• sprawne realizacje wielu osiedli mieszkaniowych 
    na Śląsku w ciągu 20 lat działalności
• budowa osiedla Nove Villove w Gliwicach  
    o wyjątkowych walorach architektonicznych
• proekologiczne podejście do projektowania  
    osiedli w postaci dużej roli pasm zielieni
• dobre wyniki techniczno ekonomiczne w 2021 roku

Firma roku 2021 na Śląsku

Firma roku 2021 na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
soR-DREW s.a.
Kategoria: średnia firma produkcyjna
rekomendacja:  Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach

Marcin Jadczyk 
Prezes Zarządu soR-DREW s.a 
Krzysztof Botsch 
Wiceprezes Zarządu soR-DREW s.a 

SOR-DREW S.A. to przedsiębiorstwo o  szerokim 
spektrum czynności. Prowadzimy działalność produk-
cyjną oraz usługową. 

Zakres naszej aktywności to: 
• Produkcja specjalistycznych opakowań z  drewna  

i materiałów drewnopochodnych 
• Pakowanie produktów przemysłowych (outsourcing 

procesu pakowania) 
• Produkcja tarcicy oraz drewna konstrukcyjnego – 

Tartak 
• Budowa domów prefabrykowanych
• Obróbka skrawaniem elementów metalowych 
• Konstrukcje spawane 
• Serwis blach – cięcie i gięcie 
• Termoformowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 
• Wykrawanie wyrobów z tworzyw sztuczny

Firma SOR-DREW S.A. powstała w  1992 roku.  
Od samego początku zlokalizowana była na terenach 
poprzemysłowych, których historia silnie związana 
jest z rozwojem przemysłowym regionu. W okresie 30 
lat funkcjonowania, firma stale się rozwijała. Począt-
kowo prowadzona była tylko działalność w  zakresie 
produkcji elementów do opakowań. W  późniejszych 
latach rozpoczęto dostawy kompletnych opakowań. 
Pod koniec minionego wieku została rozwinięta pro-
dukcja wyrobów z tworzyw sztucznych i metali, które 
pierwotnie służyły do zabezpieczenia produktów na 
czas transportu. Kilka lat temu powstał niezależny 
dział energooszczędnych domów prefabrykowanych 
pod marką Prefabeko a  także marka Woodbox, pod 
którą funkcjonuje dział opakowań drewnianych oraz 
pakowania produktów. Obecnie SOR-DREW S.A. to 
nowoczesna firma produkująca wiele zaawansowa-
nych technologicznie produktów z metali, tworzywa 
sztucznego, drewna i materiałów drewnopochodnych 
a  także świadcząca kompleksowe usługi pakownia 
produktów.

Zaopatrujemy przedsiębiorstwa związane z  prze-
mysłem energetycznym, maszynowym, kolejowym, 
budowlanym i wieloma innymi branżami. Realizujemy 
zamówienia małoseryjne, o  nietypowych wymiarach 
i przekroju, a poza produkcją oferujemy usługi projek-
towania i optymalizacji technicznej wyrobów.

Wszystkie usługi związane z  obróbką CNC wyko-
nujemy  na specjalistycznym sprzęcie, który zapew-
nia precyzyjną realizację. Praca na oprogramowaniu 
inżynierskim typu CAD/CAM umożliwia nam szybką 
reakcję na zmienne potrzeby i oczekiwania klientów. 
Natomiast zastosowanie zintegrowanych systemów 
obróbki i obecność sond pomiarowych we wszystkich 
maszynach eliminuje ryzyko wystąpienia błędów.

Należąca do Grupy SOR-DREW marka Woodbox spe-
cjalizuje się w produkcji wysokiej jakości drewnianych 
opakowań przemysłowych. W  Woodbox oferujemy 
dostawy na wywołanie oraz w  systemie just-in-ti-
me, a  całe zamówienie – łącznie z  rzetelną kontrolą 

jakości – realizujemy bez udziału podwykonawców,  
co pozwala na dodatkową oszczędność czasu. Gwa-
rantujemy też wszystkie niezbędne certyfikaty. Nasze 
opakowania mogą zostać przygotowane zgodnie  
ze standardem dopuszczającym je do ruchu między-
narodowego: spełniają normę ISPM15 i  posiadają 
świadectwo fitosanitarne z  oznaczeniem IPPC. Natu-
ralnym przedłużeniem tej oferty jest kompleksowa 
usługa pakowania produktów, począwszy od zapro-
jektowania idealnych opakowań, po ich wyprodu-
kowanie, na pakowaniu dowolnej liczby produktów 
i konteneryzacji, kończąc.

Poprzez nasze produkty, usługi, a  także sposób 
współpracy, chcemy stanowić jak największą wartość 
dla naszych klientów. Stawiamy na ciągłe doskonalenie  
i rozwój procesów oraz całej prowadzonej działalności,  
mając na uwadze zapewnienie stabilnego miejsca 
pracy dla wszystkich naszych pracowników oraz  
zadowolenie klientów. Chcemy rozwijać firmę w opar-
ciu o szczere i długookresowe relacje z kontrahentami 
i pracownikami. 

Pamiętamy o naszych korzeniach i zawsze będziemy 
przedstawiać się jako firma rodzinna.

Zespół SOR-DREW liczy ponad 200 pracowników, 
a  każdy z  nich w  równym stopniu odpowiada za  
jakość naszych produktów i  usług. Stale podnosimy 
nasze kompetencje, przechodzimy procesy certyfi-
kacji i  odbywamy szkolenia branżowe. Pracownicy  
zatrudnieni są na stabilnych warunkach, a nasze rela-
cje opierają się na wzajemnym szacunku i współpracy.

Dzięki rozbudowanemu zapleczu technologicznemu 
z  własnym tartakiem na czele, jesteśmy w  stanie re-
alizować zlecenia szybko i w 100% być pewni jakości.  
Wykorzystujemy nowoczesne maszyny, zaawansowane  
programy komputerowe i  doskonale przetestowane  
metodologie produkcji. Posiadamy również własne 
biuro projektowe, dział kontroli jakości oraz komplet-
nie wyposażoną izbą pomiarową.

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• stały dobrze zaplanowany rozwój firmy
• wprowadzanie innowacji techniczno-organizacyjnych 
• dobre wyniki techniczno ekonomiczne w 2021 roku
•   uwzględniane roli społecznej odpowiedzialności 
     biznesu w działalności firmy
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Firma roku 2021 na Śląsku

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniona została:  
Droma - sunshade Experts sp. z o. o.
Kategoria: duża firma produkcyjna
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

Tomasz Kubicius 
Prezes Zarządu
Droma - sunshade Experts sp. z o. o.

Ukończył Akademie Górnicza Hutnicza w  Krakowie.
Karierę zawodowa rozpoczął od pracy dla czołowych 

korporacji międzynarodowych realizujących duże pro-
jekty inwestycyjne, gdzie zdobył doświadczenie i wie-
dze, które w kolejnych latach pozwoliły mu z sukcesami 
prowadzić firmę konsultingową doradcza.

Od 6 lat związany z Droma - Sunshade Experts Sp. z o.o. 
gdzie przez pierwsze lata zajmował się rozwojem 
sprzedaży eksportowej, aby kolejno objąć stanowisko 
Dyrektora Operacyjnego i ostatecznie Prezesa Zarządu.

Firma Droma - Sunshade Experts Sp. z o.o. jest euro-
pejskim liderem w dziedzinie produkcji nowoczesnych 
osłon przeciwsłonecznych. Od 1993 roku firma produ-
kuje różnego typu osłony, począwszy od rolet alumi-
niowych, poprzez markizy koszowe, tarasowe, pergole, 
skończywszy na nowoczesnych screenach, w  których 
mocno się wyspecjalizowała i które są aktualnie wiodą-
cym produktem firmy.

Fabryki zlokalizowane są na 36 tys. m2, na tere-
nie strefy ekonomicznej. w  Gliwicach oraz w  Zabrzu 
gdzie również znajduje się nowoczesny biurowiec. 
Fabryka zlokalizowana przy siedzibie firmy w  Za-
brzu posiada hale o  powierzchni liczącej 21 tys m2.  

Ultranowoczesna hala i  biura zapewniają produkcje  
na najwyższym światowym poziomie, a  blisko  
700 pracowników angażuje się codziennie w  bieżące  
i nowe projekty firmy.

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• wyjątkowy, radykalny rozwój firmy w nowo 
    wybudowanym obiekcie na terenie KSSE w Zabrzu
• mocną pozycje konkurencyjną w eksporcie wyrobów
• zatrudnienie ponad 700 osób w nowoczesnym zakładzie

dr inż. Artur Kozłowski 
Łukasiewicz – instytut Technik  
innowacyjnych EMaG 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik  
Innowacyjnych EMAG jest instytutem sieci, specjali-
zującym się w  informatyce stosowanej, informatyce  
technicznej oraz technologiach informacyjnych.  
Łukasiewicz-EMAG zajmuje się m.in. szeroko rozumia-
nym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, 
analizą danych, ideą Smart Cities, cyfrowymi usługami 
publicznymi, IoT, Przemysłem 4.0 oraz Dostępnością Plus. 

Działalność B+R wspomagana jest usługami   
w  akredytowanych laboratoriach. Jednostka reali-
zuje zadania mające wpływ na informatyzację i  bez-
pieczeństwo informatyczne kraju. Uczestniczy m.in.  
w tworzeniu Krajowego schematu oceny i certyfikacji 
bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i  syste-
mów IT zgodnego z Common Criteria. Współrealizuje 
także projekt przewidujący uruchomienie Centrum 
Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Instytut prowadzi 
także badania z  wykorzystaniem narzędzi analitycz-
nych wspierających procesy decyzyjne w administracji  
publicznej, przetwarzania e-wniosków i  e-doku-
mentów  Kompetencje Łukasiewicz-EMAG koncentrują  
się na 4 podstawowych obszarach działalności Łuka-

siewicza – Transformacja cyfrowa, Inteligentna i czysta  
mobilność, Zdrowie, Zrównoważona gospodarka  
i energia. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik 
Innowacyjnych EMAG realizuje stałą współpracę  
z  jednostkami naukowymi i  badawczymi z  kraju  
i  zagranicy, Klastrami, Centrami Zaawansowanych 
Technologii i  Platform Technologicznych oraz jed-
nostkami w strukturach samorządowych. 

Łukasiewicz-EMAG opracowuje rozwiązania infor-
matyczne m.in. z  obszaru analizy ryzyka, ciągłości 
działania, zarządzania informacją i  bezpieczeń-
stwem informacji, systemów wspomagania decy-
zji i  analizy danych, elektronicznych kart badania  
klinicznego (eCRF), przetwarzanie danych wrażliwych  
(w tym pseudonimizacja danych).

Firma roku 2021 na Śląsku

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
Łukasiewicz – instytut Technik 
innowacyjnych EMaG 
Kategoria: instytucja naukowa
(Rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• osiągnięcie sukcesu w zmianie profilu działalności 
    instytutu
• szeroką gamę proinnowacyjnych usług szczególnie 
    z zakresu informatyki
• dobrą współpracę ze środowiskiem menedżerów 
    i przedsiębiorców   
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Kancelaria prawna roku 2021 na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniona została:  
Kancelaria Radcy Prawnego 
Przemysław Nowak
Kategoria: firma usług prawnych
(rekomendacja: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)

Przemysław Nowak
Kancelaria Radcy Prawnego  
Przemysław Nowak w Katowicach

„Wybrałem drogę wykonywania roli Radcy prawnego 
i  jestem zmotywowany, by ją realizować z pełną pasją, 
bowiem umożliwia mi ona wspomaganie Przedsiębior-
ców, a  także Osób nimi nie będących, w  budowaniu 
ich jak najlepszej przyszłości – poprzez pomoc prawną  
w  ochronie ich interesów - zarówno wobec zdarzeń 
przeszłych, ale i przyszłych…”

Już w  trakcie studiów prawniczych rozpoczął pracę 
jako prawnik, w jednej z największych śląskich kancelarii 
adwokacko – radcowskich (gdzie pracował przez kolejne 
10 i pół roku, osiągając stanowisko „Radca Prawny”).

Od 10 lat konsekwentnie i  systematycznie buduje 
własną kancelarię, nie bojąc się wciąż nowych wyzwań, 
ponieważ, osiągnięcie sukcesu jest możliwe – w szcze-

gólności, ale nie wyłącznie - poprzez ciągły rozwój.  
Natomiast zarządzanie uważa za przywilej, a nie obowiązek.

5 marca 2022 roku – przypada rocznica 20 lat pracy  
zawodowej Przemysława Nowaka, polegającej w szcze-
gólności na prowadzeniu bieżącej, kompleksowej  
obsługi prawnej przedsiębiorców (najczęściej świad-
czonej również w formie dyżurów w siedzibach Spółek 
Klientów). 

Zawodowo zajmuje się w  szczególności szeroko  
pojętym Prawem Cywilnym, Gospodarczym i  Handlo-
wym oraz Prawem Nieruchomości, z  uwzględnieniem 
aspektów inwestycyjnych i  Prawa Administracyjnego. 
Pasjonuje się Prawem Zobowiązań na gruncie umów 
(kontraktów), Prawem Spółek oraz prowadzeniem  
Mediacji gospodarczych a tak że negocjacji handlowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Nowak mieści 
się na terenie kompleksu urbanistycznego „Bażantowo 
Miasto w  Mieście” w  Katowicach, ale zasięg jej usług  
wykracza znacząco ponad obszar Śląska.

Kancelaria świadczy pomoc prawną, szczególnie  
w zakresie:

• Obsługi prawnej przedsiębiorców, w  tym obsługi  
korporacyjnej Spółek prawa handlowego;
• Kompleksowej obsługi prawnej wszelkich inwestycji 
budowlanych;
• Doradztwa z zakresu prawa nieruchomości;
• Obsługi prawnej klientów z  branży: produkcyjnej, 
usługowej i handlowej (szczególnie: budowlanej, insta-
lacyjnej, motoryzacyjnej i transportowej);
• Prawnych aspektów Ubezpieczeń majątkowych  
i osobowych;
• Postępowań administracyjnych, sądowych i  sądowo
-administracyjnych; 
• Windykacji należności.

Mecenasi z  Kancelarii zawsze udzielają fachowego 
wsparcia, począwszy od fazy przygotowania do realizacji 
inwestycji, poprzez etap jej wykonywania aż do odbioru 
obiektu (w tym administracyjnego) i dokonania rozliczeń 
pomiędzy stronami (kwestie ewentualnych roszczeń).

W ramach praktyki Kancelaria świadczy pomoc prawną 
związaną z problematyką nabywania nieruchomości na 
cele inwestycyjne, przemysłowe, usługowe i mieszkanio-
we oraz ich zagospodarowania, eksploatacji i zbywania.

Kancelaria specjalizuje się w  zapewnianiu bieżącej  
i kompleksowej obsługi prawnej dla firm. Klienci wspie-
rani są w  wypełnieniu wszelkich obowiązków, jakie  
nakładają stale zmieniające się przepisy prawne. Praw-
nicy dają ochronę i  profesjonalną pomoc prawną  
na każdym etapie prowadzenia biznesu, od negocjacji, 
po ustalanie warunków współpracy, zawarcie umo-
wy, jej rozliczenie, a  także partycypację w  mediacjach,  
w przypadku sporu. W swoich działaniach przygotowują 
odpowiednie strategie negocjacyjne, niejednokrotnie 
nastawione na łagodzenie sporów i  doprowadzenie  
do ugody stron.

W zakresie roszczeń ubezpieczeniowych - Kancelaria 
oferuje wsparcie dla poszkodowanych między innymi w: 
zgromadzeniu odpowiedniego materiału dowodowe-
go, przygotowaniu argumentacji, czy też reprezentacji 
Klientów w toku postępowań z zakresu likwidacji szkód, 
w tym: sądowych. Współpraca z Kancelarią Radcy Praw-
nego Przemysław Nowak to same korzyści i bezpieczeń-
stwo, szczególnie dla przedsiębiorców. To inwestycja,  
a nie wydatek !

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• szeroką ofertę usług  prawnych dla firm szczególnie   
    budowlanych handlowych i produkcyjnych 
• wysokie kompetencje i rzetelność kadry pracowniczej
• dobre kontakty ze środowiskiem menedżerskim

lider promocji ekoenergetyki na Śląsku
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
Jacek Walski
Kategoria: mała firma doradcza 
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

Jacek Walski 
Właściciel - aM PREDa

Studiowałem filozofię oraz ekonomię. Przez 15 
lat pełniłem funkcje kierownicze w  dużych orga-
nizacjach przemysłowych. Od 22 lat jestem wła-

ścicielem „PREDA” Jacek Walski a  wobec rozwoju 
firmy równocześnie pełnię funkcję Prokurenta 
w  firmie - córce - PREDA sp. z  o.o. Swoje zaintere-
sowania realizuję wdrażając we współpracy z  sa-
morządem innowacyjne rozwiązania w  obrębie 
energetyki. Jestem autorem unikatowego na rynku 
krajowym badania związanego z wykonaniem przez 
gminy obowiązku opracowania gminnego planu 
energetycznego. Jestem również autorem rankingu 
zawierającego dane o  systemach: elektroenerge-
tycznym, ciepłowniczym i  gazowym w  jednostkach 
samorządu terytorialnego.

Opracowałem:

1. model oceny wielkości wydatków energetycznych,

2. model pozwalający określić potencjał oszczędności 
 gminy w kosztach za energię elektryczną,

3. model zmian energetycznych w gminie.

Od 2012 roku jestem doradcą energetycznym dla 
Województwa Pomorskiego, a od 2013 roku dla Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego a  od 2019 roku 

Miasta Wrocławia. Współpracuję z  gminami woje-
wództw opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego za-
chodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-ma-
zurskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.

Od 2009 r. współpracuję z Fundacją na Rzecz Roz-
woju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” a od roku 2021 
jestem jej prezesem, od 2011 r. jestem członkiem Ka-
pituły Nagrody Zielonego Feniksa.

Analiza rynku energetycznego przekazana do Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki wskazała koniecz-
ne zmiany w  prawie. Ministerstwo Klimatu i  Środo-
wiska poinformowało, że zaproponowane przeze 
mnie zmiany znajdą odzwierciedlenie w  przygoto-
wywanej nowelizacji Prawa energetycznego, która 
wejdzie w życie w 2024 r. Rok założenia PREDA Jacek 
Walski: 2000 r.

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• wysoce profesjonalną ofertę usług z zakresu  
    energetyki i ekoenergetyki
• wieloletnie organizowanie pracy fundacji Zielony Feniks
• dobrą współpracę ze środowiskiem menedżerów  
    przedsiębiorców i samorządowców

www.radcaprawnynowak.pl
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Jacek Drzyzga 
Prezes Zarządu 
BaNK sPÓŁDZiElCZY W PsZCZYNiE

Banki spółdzielcze zawsze stanowiły ważną część 
gospodarczego krwiobiegu lokalnych gospodarek. 
Wszystkie one jako zasadę przyjęły spółdzielczą formę 
działania i, co najważniejsze tworzone były przez lokalne 

społeczności, a początkowe kapitały tych instytucji tworzyli 
ich założyciele.

Nie inaczej było z  Bankiem Spółdzielczym w  Pszczynie 
założonym przed 115 laty - 14 marca 1907 roku. Od tamtej 
pory Bank działa na terenie ziemi pszczyńskiej, głęboko 
zakorzeniony w tej tradycji przez wiele dziesięcioleci mocno 
zaangażowany w rozwój działalności gospodarczej w tym 
regionie. Bank zawsze dokładał wszelkich starań, aby zaspo-
koić potrzeby swoich klientów. 

Bank zachował aktywność w czasach wielkiego kryzysu 
gospodarczego 1929-1933, w  tak zwanym realnym 
socjalizmie, w  okresie przemian gospodarczych końca 
XX wieku, których skutki doprowadziły do likwidacji 
kilkuset banków spółdzielczych oraz podczas zawirowań 
na początku XXI wieku, co świadczy, że zbudował sobie 

mocne podstawy ekonomiczne i rzeszę Klientów, która nie 
straciła do Banku Spółdzielczego w  Pszczynie zaufania. 
Na tym zaufaniu Bank umacniania swoją siłę kapitałową, 
bezpieczeństwo i stabilny wzrost. Tak, aby nadal być częścią 
lokalnego krwiobiegu gospodarczego.

Łącząc doświadczenie i tradycję z nowoczesnym sposobem 
prowadzenia finansów Bank oferuje szeroki wachlarz 
produktów i usług bankowych skierowanych zarówno dla 
klientów indywidualnych, ale także firm, rolnictwa oraz 
jednostek budżetowych. 

Misją Banku Spółdzielczego w Pszczynie jest świadczenie 
korzystnych, dogodnych, a  w  szczególności zapewniają-
cych najwyższy poziom bezpieczeństwa usług bankowych 
opartych na nowoczesnych  technologiach.

Bank zasłużony dla regionalnego środowiska menedżerów 
i przedsiębiorców

GODNY ZAUFANIA PARTNERSKI INNOWACYJNY NOWOCZESNY PRZYJAZNY 
ŚRODOWISKU

naszą działalność 
opieramy na zaufaniu, 

uczciwości i etyce

wspólnie 
współpracujemy na 

jeden sukces

stawiamy na ciągły 
rozwój

oferujemy naszym 
Klientom dostęp do 

najnowocześniejszych 
rozwiązań

wspieramy lokalne 
inicjatywy przyjazne 

środowisku 
naturalnemu

Kluczowymi wartościami jakimi Bank kieruje się w swojej działalności to:

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
Bank spółdzielczy w Pszczynie
Kategoria: bank o zasięgu regionalnym
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• gruntowaną wieloletnią pozycje dobrego partnera
     regionalnego menedżerów i przedsiębiorców
• bieżące uaktualnianie i rozwijanie oferty usług  
    bankowych 
• dobre wyniki z działalności banku
• partnerskie stosunki z środowiskiem menedżerskim

Menedżer roku 2021 na Śląsku 
Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:  
Zdzisław Krzak
Kategoria: mała firma usługowa 
(rekomendacja:  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zdzisław Krzak
Zakład Naprawy sprzętu aGD właściciel 
starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

Pan Zdzisław Krzak ukończył technikum mechaniczno
-elektryczne w Katowicach, dział elektryczny o specjalności 
elektromechanik. Przez pewien czas Pan Krzak pracował 
w  Katowicach w  Hucie Baildon i  później w  Zakładach 
Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych na Wełnowcu 
a  potem w  Rybniku w  Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Handlu Wewnętrznego w dziale usług jako elektromecha-
nik. Całkowicie na własny rachunek Pan Zdzisław zaczął 
pracować w  1990 roku, poprzez otwarcie w  Rybniku- 

-Chwałowicach przy ulicy Śląskiej własnej działalności 
gospodarczej, która istnieje do dnia dzisiejszego. 
Zakład naprawia i  serwisuje sprzęt AGD. Ponieważ 
do wykonywania usług na wysokim poziomie niezbędny 
jest odpowiednio wykwalifikowany personel, dlatego 
też w  firmie dąży się do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych poprzez odbywanie szkoleń w centralach 
serwisowych. Nieustannie dokłada się starań aby firma 
wyposażona była w  odpowiedni sprzęt potrzebny 
do profesjonalnego wykonywania usług. 

Od początku swojej działalności rzemieślniczej Pan 
Krzak dał się poznać jako aktywny działacz społeczny. 
W latach 1985 był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych 
w Rybniku, w tym samym roku w związku z powstaniem 
Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach postanowił zrzeszyć 
się w  nowo powstałym Cechu w  Żorach. Od 2005 
roku jest członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych 
w Żorach. W 2009 roku został wybrany Starszym Cechu 
Rzemiosł Różnych w Żorach i  funkcje tą pełni do dnia 
dzisiejszego. Cech pod jego kierownictwem prowadzi 
aktywną współpracę z  władzami samorządowymi. 
Żorski Cech, którego Starszym jest Pan Zdzisław zrzesza 
obecnie ponad 100 zakładów rzemieślniczych. Od 2008 
do 2015 roku Pan Krzak był również członkiem Komisji 
Egzaminacyjnej, działającej przy Izbie Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. 
Od 2015 roku pełni funkcje członka Zarządu w  Izbie 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w  Katowicach oraz Komisji Finansów działającej przy 
Izbie. Przez te wszystkie lata dał się poznać jako dobry 
mistrz i wychowawca młodzieży. Wyszkolił 36 uczniów 

w zawodzie elektromechanik AGD. Jako Starszy Cechu 
przywiązuje dużą wagę do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych żorskich rzemieślników. W okresie ostatnich 
kilku lat, znaczna ich część miała okazję uczestniczyć 
w różnych projektach unijnych, związanych z dokształ-
caniem. Od września 2019 roku Pan Krzak podjął pracę 
nauczyciela praktycznej nauki w zawodzie technik chłod-
nictwa i klimatyzacji, w zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Pawłowicach. 

Niezależnie od bogatego dorobku zawodowego i pracy 
na rzecz Cechu jest także przewodniczącym Stowarzy-
szenia „Bezpieczne Miasto” w Żorach oraz długoletnim 
członkiem kapituły „Pheonix Sarensis” przy Prezydencie 
Miasta Żory. Aktywnie uczestniczy we wszystkich spo-
łeczno-politycznych przedsięwzięciach na terenie Żor. 
Jego wieloletnia działalność gospodarcza i  społeczna 
oraz wysokie walory moralne, a  także zaangażowa-
nie w  pracę rzemiosła żorskiego i  śląskiego, został 
uhonorowany w 2013 roku Brązowym Krzyżem Zasługi. 
Natomiast w  2015 roku Związek Rzemiosła Polskiego 
przyznał mu Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.

Poza Zasługami dla rzemiosła Pan Krzak przez wiele 
lat działał w harcerstwie oraz należał do Katowickiego 
Klubu Spelelogicznego.

Przy wyborze brano pod uwagę następujące kryteria:
• wykonywanie usług elektromechanicznych naprawy 
    sprzętu ADG  na najwyższych standardach
• sukcesywne szkolenie grona uczniów
• duże zaangażowanie w działalność Cechu Rzemiosł 
    Różnych w Żorach
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Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:   
stanisław Wszołek
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

mgr inż. Stanisław Wszołek
Właściciel osZ „DiaGNo-TEsT”  sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na Wydziale 
Zarządzania o specjalności Marketing i Zarządzanie, wcze-
śniej uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Częstochowskiej o specjalności Elektrotechnika 
Przemysłowa. 

Początki  kariery sięgają 1983 r. kiedy to  został  wy-
kładowcą i  instruktorem prowadząc kursy  na prawo  
jazdy w  ośrodku szkolenia kierowców LOK, a  później 
w  wyniku awansu został kierownikiem. W  roku 1990 
założył działalność gospodarczą otwierając Ośrodek 
Szkolenia Kierowców w  Mysłowicach, który następnie 
został przekształcony w  Ośrodek Szkoleń Zawodowych 
„Diagno-Test” Sp. z o.o. 

Firma jest nowoczesnym ośrodkiem oferującym 
szeroki zakres kursów zawodowych:  kursy na prawo  
jazdy wszystkich kategorii, kursu dla kierowców za-
wodowych,  kursy ADR oraz transportu bliskiego 
(obsługi wózków jezdniowych, żurawi przewoźnych 
i  przenośnych – HDS, żurawi samojezdnych oraz  
podestów ruchomych – zwyżki), a także kursy dla kandy-
datów na instruktorów nauki jazdy kat. A,B,C,D,CE,T i kursy 
spawania. Oferowane są również usługi szkolenia na ope-
ratorów maszyn budowlanych: koparko ładowarek, kopa-
rek kl. III i I, ładowarek kl. III i I, walców drogowych, spycha-
rek, wielozadaniowych nośników osprzętów, przecinarek 
do nawierzchni dróg oraz pił mechanicznych do ścinki 
drzew.  Ośrodek dysponuje  nowoczesnym taborem  
samochodowym, dużą ilością sal wykładowych w pełni 
wyposażonych, zapleczem technicznym  oraz profe-
sjonalną i  doświadczoną kadrą pedagogiczną. Posiada 
Certyfikat ISO 9001:2015, Akredytację Śląskiego Kuratora 

Oświaty, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkolenio-
wych oraz  do ewidencji  Szkół i Placówek Niepublicznych. 

Aktywnie uczestniczy w  życiu społeczności lokalnej 
będąc w zarządach organizacji społecznych pożytku pu-
blicznego. Zasiada m.in. w Zarządzie Mysłowickiej Rady 
Biznesu będącej ciałem opiniotwórczym i  doradczym 
w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym 
miasta Mysłowice. Jest członkiem Zarządu Powiatowe-
go Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Wspiera 
współfinansując akcje charytatywne, imprezy sportowe 
oraz promując bezpieczeństwo. 

Jest wieloletnim członkiem Koła Łowieckiego „Ba-
żant” Siemianowice Śląskie, przez 2 lata był jego wi-
ceprezesem, a  od 17 lat jest prezesem.  Realizując 
pasję łowiecką aktywnie uczestniczy w  działaniach 
mających na celu dbałość o  środowisko, gospodarkę 
łowiecką i  rozpowszechnianie wiedzy na temat 
myślistwa. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Logi-
styki i  Wsparcia przy Zarządzie Okręgowym Polskiego 
Związku Łowieckiego, a także Członkiem Okręgowej Ka-
pituły Odznaczeń. 

Jego działania zostały docenione wieloma odznacze-
niami państwowymi i resortowymi. Człowiek pełen inicja-
tyw i pomysłów, które z pozytywnym skutkiem wprowa-
dza w życie i realizuje. 

Zasłużony dla regionalnego środowiska menedżerskiego

Decyzją Zarządu ŚsM wyróżniony został:   
Mieczysław Barański
(rekomendacja: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach)

Mieczysław Barański
Przewodniczący Rady izby Gospodarczej 
Eksporterów i importerów

Mieczysław Barański absolwent Akademii Ekono-
micznej w Katowicach. Pół wieku temu za pracą przy-
jechał na Śląsk, były górnik, a  obecnie prezes Biura 

Informacyjno-Prawnego „Akcept” był  konsulem 
honorowym Słowenii w Katowicach. Jest biznesme-
nem, zatrudnia 60 osób. Jego biuro zajmuje się m.in. 
obrotem kapitałowym i  windykacją wierzytelności. 
Pochodzi z Małopolski, ale na Śląsku mieszka od kil-
kudziesięciu lat.

Pracował m.in. w  kopalni Staszic, gdzie był si-
łowym, sztygarem, związkowcem i  aktywistą 
społecznym. Zmiany ustrojowe w  Polsce po 
1990 roku spowodowały zmiany w  jego życiu, za-
czął prowadzić własną działalność gospodarczą  
a rozpoczynał nowy etap  jako drobny handlowiec – 
obecnie zarządza dużą spółką i jest członkiem wielu 
rad nadzorczych. Równolegle z  działalnością zawo-
dową prowadzi wiele działań społecznych. Przez 10 
lat pełnił funkcję Honorowego Konsula Słowenii. 
Założył Fundację „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Ol-
szewskiej. Początki Fundacji związane są z  Wielkim 
Piknikiem Pszczyńskim „Narody Europy i  Świata” 
organizowanym od roku 2003 przez niego jako Ho-
norowego Konsula Słowenii. Gromadziły tysiące 
uczestników, promowały kulturę, przedsiębiorców 
i sport. 

Podczas pikniku w  2007 r. zainaugurowano nowe 
przedsięwzięcie – Wakacyjną Kroplę Życia – pro-
mujące krwiodawstwo. Po śmierci wybitnej polskiej 

siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej - podczas pszczyń-
skiego pikniku w 2008 r. - narodził się pomysł zorga-
nizowania memoriału siatkarskiego we współpracy 
z  PZPS. Rok później odbył się I  memoriał im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej, w  trakcie którego - z  inicjatywy 
Mieczysława Barańskiego oraz Ryszarda Mroza (ojca 
Agaty) - powołano do życia Fundację KROPLA ŻYCIA 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Jest przewodniczącym 
Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i  Importerów, 
aktywnie wspiera przedsiębiorców uczestniczących 
w międzynarodowym obrocie gospodarczym.  Mie-
czysław  Barański jest człowiekiem o  wyjątkowej 
empatii, wrażliwym, otwartym na drugiego człowie-
ka i  jego problemy. Równocześnie zdecydowanym 
przedsiębiorcą.

Osoby, które darzy przyjaźnią i sympatią są szczę-
śliwcami. Zawsze mogą liczyć na jego pomoc  
i  niczym nieograniczone wsparcie. Jest asertywny 
tam gdzie i  kiedy trzeba. Ma dwóch wspaniałych  
synów i czwórkę najukochańszych wnuków. Wspiera 
go wielu przyjaciół pozyskanych otwartością, uczci-
wością i wrażliwością.

Zasłużony dla regionalnego środowiska menedżerskiego
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Przemysł 4.0 to koncepcja, która zmienia sposób 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Stanowi ona po-
łączenie trzech elementów: świata rzeczywistego, 
maszyn produkcyjnych, świata wirtualnego, a 
także technologii informacyjnych. W odróżnieniu 
od poprzednich rewolucji przemysłowych, obecna 
postępuje w  o  wiele szybszym tempie. Wynika 
to z faktu, że każda nowa technologia daje począ-
tek nowszej, jeszcze sprawniejszej. Za nami już 
trzy rewolucje przemysłowe. Pierwsza przyniosła 
szeroko pojętą mechanizację za sprawą wielkiej 
zdobyczy techniki, jaką okazał się silnik parowy. 
Druga kojarzy nam się z  elektrycznością, dzięki 
której możliwe stało się wytwarzanie towarów 
w większych seriach. Trzecia rewolucja nastąpiła 
w  czasach, gdy w  pracy przemysłowej zaczęto 
wykorzystywać komputery. Pojawienie się robotów 
i  programowalnych maszyn umożliwiło szybszą, 
elastyczniejszą i  bardziej precyzyjną produkcję, 
a  gospodarka weszła w  erę automatyzacji. 
Dynamiczny rozwój Internetu, jaki obserwujemy 
od lat, pozwala na powstawanie systemów 
łączących ze sobą różne obiekty, urządzenia 
oraz ich użytkowników w  ramach jednej 
rozbudowanej sieci. Rozwiązania te znamy 
choćby z  inteligentnych domów, w  których 
gospodarz z poziomu smartfona może zarządzać 
oświetleniem, bramą garażową, lodówką czy 
zasłonami w  oknach, a  do tego kontrolować na 
bieżąco temperaturę pokojową, zużycie energii 
i  czystość powietrza. Oczywiście zarządzanie 
zakładem produkcyjnym to nieporównywalnie 
bardziej złożone zajęcie, ale idea pozostaje ta 
sama – ma być wygodnie, szybko i  skutecznie. 
Zmiany, jakie rozpoczęły się w minionej dekadzie 
i  jakie będą dokonywać się przez kolejne lata, 
to absolutny przełom dla większości zakładów 
przemysłowych, zwłaszcza tych prowadzących 
produkcję jednostkową i  zindywidualizowaną. 
To, co w  krajach zachodnich dziś jest już 
codziennością, my właśnie z  entuzjazmem 
odkrywamy, dostrzegając ogromny potencjał 
nowych rozwiązań. Wkrótce jednak ta fascynacja 
przerodzi się w  standard, który będzie musiał 
spełnić każdy przedsiębiorca chcący pozostać 
w  grze. Czwarta rewolucja przemysłowa to coś 
więcej niż modne pojęcie ukute na potrzeby 
zobrazowania przemian, jakie zachodzą w halach 
produkcyjnych. To przede wszystkim nowy 
sposób myślenia o  zarządzaniu produkcją 
przemysłową, za którym idą konkretne rozwiązania 
podnoszące wydajność pracy. Załóżmy, że firma 
przemysłowa to jeden skomplikowany organizm, 
jej poszczególne działy to organy, a  pracownicy 
to komórki. Każdy z  tych elementów jest połączony 
siecią, której biologicznym odpowiednikiem byłaby 
sieć neuronów przesyłających informacje z jednego 

końca organizmu na drugi. Informacja to właśnie 
kolejne słowo klucz, które w Przemyśle 4.0 nabiera 
nowego sensu. Dostęp do wszelkich danych 
o produkcji w trakcie trwających procesów zapewnia 
wysoki poziom kontroli jednostkom decyzyjnym. 
Dzięki temu mogą one reagować szybciej, a  ich 
decyzje są trafniejsze, bo podparte twardymi 
wyliczeniami prosto z serca inteligentnego algorytmu. 
Taka integracja ludzi i  maszyn to przepis na 
wydajną produkcję w  myśl czwartej rewolucji 
przemysłowej. Przed polskimi firmami stoi wyzwanie 
zwiększenia inwestycji w  cyfryzację procesów 
produkcyjnych. Jak wynika z badań, niski poziom 
automatyzacji i informatyzacji produkcji utrudnia 
realizację koncepcji Przemysłu 4.0. Potrzebne 
są m.in. wdrożenia z  zakresu oczujnikowania 
linii produkcyjnych oraz szersze wykorzystanie 
narzędzi do zaawansowanej analityki danych.

KaŻDa FiRMa WDRaŻa iNNY MoDEl PRZE-
MYsŁU 4.0

Polskie firmy, eksportując cześć swoich wyrobów 
mają kontakt z rynkiem światowym gdzie wytwórcy 
prześcigają się w  nowoczesnych rozwiązaniach, 
ciągle dostosowują ofertę do nowych wymagań 
rynku w  tym kompleksowa obsługę oraz 
marketing po sprzedażowy. Za dużo jest jesz-
cze eksportowanych wyrobów o  niskiej warto-
ści dodanej w  zakresie kapitału intelektualnego. 
Z tego wynika również o wiele niższa rentowność 
sprzedaży tych często półproduktów w  sto-
sunku do kompletnych urządzeń czy obiektów 
montowanych i  sprzedawanych „pod marką” 
firm zachodnich. Zostaje  zatem mniej środ-
ków na rozwój i  innowacje. Dotyczy to przede 
wszystkim MSP. Polscy producenci są obec-
nie zmuszeni do konkurowania w  skali mię-
dzynarodowej, gdzie poziom automatyzacji 
procesów i  redukcji kosztów wytwarzania 
jest coraz większy, a  wymagania odbiorców 
w  globalnych łańcuchach dostaw, związane 
z  szybkością i  jakością dostaw, stają się coraz 
bardziej wygórowane. Po drugie, koszty pracy 
w  Polsce są coraz wyższe, a  dostęp do 
pracowników – coraz trudniejszy. Powinno to 
być sygnałem alarmującym, który powinien 
zachęcać firmy do modernizacji swoich syste-
mów zarządzania, technologii  oraz  organizacji 
pracy. Model  wdrażania założeń Przemysłu 4.0 
jest w każdej firmie inny. Zależy to od specyfiki 
branży w  której działa, sposobu wykonywania 
zadań wytwórczych czy usługowych, poziomu 
wyszkolenia  kadry pracowników  fizycznych 
oraz kadry inżynierskiej. Szczególnie ważne 
jest jaki jest stan organizacji wytwarzania, 
bez marnotrawstwa czasu pracy pracowników, 
marnotrawstwa materiałów i  zużycia energii. To  
zapewnia wdrożenie systemu Lean manufacturing 
t.j. techniki 5S, TPM, SMED, Kaizen, itp. a zależy 
również od poziomu informatyzacji firmy, 
automatyzacji i  robotyzacji. W  tych ostatnich 
działaniach większość firm jest jeszcze na 
poziomie Przemysłu 3.0.  Firma CNT Polska 
przeprowadziła badanie rynkowe, które 

objęło swoim zasięgiem duże i  średnie firmy 
produkcyjne. O braku satysfakcji z dotychczasowych 
rozwiązań mogą świadczyć oceny dotyczące 
identyfikacji obszarów charakteryzujących się 
największym potencjałem do doskonalenia. 
Ponad trzy czwarte (76%) menedżerów 
produkcji uznało za taki przepływ informacji. 
Na drugim miejscu znalazła się wydajność 
procesu produkcyjnego, gdzie pole do poprawy 
dostrzegło 65% ankietowanych. Potencjał do zmian 
jest też w  obszarze jakości (38% odpowiedzi), 
terminowości dostaw (30%), dostępności maszyn 
(28%) i redukcji poziomu zapasów (25%). 

RoBoTYKa WaŻNa BaZa Dla PRZEMYsŁU 4.0

Jedno z  kluczowych rozwiązań z  zakresu czwartej 
rewolucji przemysłowej  firmy wskazały technologie 
umożliwiające współpracę ludzi i  robotów. Ich 
wagę doceniło 52% badanych, 22% przedsię-
biorstw już je zaimplementowała, a niemal 1/4 pla-
nowała je wdrożyć w przeciągu najbliższych 2-3 lat. 
Rozwiązania te były bardziej perspektywiczne 
dla średnich firm (60% wskazań). Na robotyzację 
najchętniej stawiali producenci maszyn i urządzeń
– 64% z  nich określiło tę technologię jako 
priorytetową. Co zaskakujące, ponad 1/4 z  nich 
(27%) już korzystała z rozwiązań umożliwiających 
współpracę ludzi i robotów, a ponad 1/3 planowała 
je wdrażać w  przeciągu 2-3 lat. Tylko 
12% wszystkich ankietowanych organiza-
cji zbiera dane automatycznie z  czujników 
zainstalowanych na liniach produkcyjnych. 
Lepsza od średniej jest sytuacja w  grupie 
dużych firm, zatrudniających ponad 250 
pracowników – tam dane z czujników zbierane są 
w 29% przypadków. 70% polskich przedsiębiorstw 
wciąż zbiera dane produkcyjne „ręcznie”. 44% 
przetwarza je elektronicznie, 17% korzysta ze 
skanowania i  z  kodów kreskowych, ale jedna 
czwarta używa nadal formy papierowej. Sytuacja 
taka, jak zauważają autorzy raportu, nie 
świadczy dobrze o  gotowości polskiego sektora 
przemysłowego do realizacji koncepcji Przemysłu  
4.0. Automatyczna wymiana danych jest prze-
cież podstawą i  fundamentem działania Prze-
mysłu 4.0. Opiera się on na automatycznym 
zbieraniu, przetwarzaniu i  analizowaniu danych 
przy wykorzystaniu takich technologii, jak: 
internet rzeczy, Big Data, sztuczna inte-
ligencja czy systemy MES. Zastanawia-
jąca jest jednocześnie niska pozycja in-
nych obszarów Przemysłu 4.0. Sztuczną 
inteligencję za strategiczne rozwiązanie uzna-
wało 25% badanych, a  technologie Big Data 
jedynie 9%. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja  
w obszarze implementacji tych technologii – ich 
wykorzystanie deklarowało odpowiednio 2% 
i  4% firm. W  erze, gdzie sztuczna inteligencja 
pojawia się już w  wielu aspektach naszego 
życia – choćby w  codziennie używanych przez 
nas smartfonach – pomijanie tego istotnego 
trendu wydaje się być dużym zaniedbaniem.

MiEJsCE CZŁoWiEKa W NoWEJ ERZE PRZEMYsŁU

Przemysł 4.0 zmienia również filozofię zarzą-
dzania firmą z  perspektywy osób zajmujących 

CZŁoWiEK, PRaCoWNiK, FiRMa 
W  WaRUNKaCH  PRZEMYsŁU  4.0

MENEDŻERoWiE o PRZEMYŚlE 4.0
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najwyższe stanowiska. Przystosowanie zakładu 
produkcyjnego do nowoczesnej, bardziej wydajnej 
pracy z  początku może wydawać się trudne 
i  ryzykowne. Rzeczywiście wymaga ono pewnej 
zmiany mentalnej idącej z  samej góry. Myślenie, 
wedle którego Przemysł 4.0 ma na celu zastąpić 
ludzi maszynami, należy uznać za błędne. Status 
człowieka jako najważniejszego ogniwa w  firmie 
nie zmienia się. Istotnej zmianie ulega natomiast 
jego rola i  sposób pracy – dotyczy to zwłaszcza 
pracowników na szczeblach kierowniczych, czyli 
brygadzistów, menedżerów itp. Część ich 
obowiązków przejmuje program, dzięki czemu 
mogą oni skuteczniej zajmować się tymi 
obszarami, w  których ludzki umysł jest 
niezastąpiony. W  praktyce oznacza to na przykład 
rezygnację z  klasycznych odpraw na początku 
zmiany, podczas których zarówno pracownicy 
niskiego szczebla, jak i  ich przełożeni tracą 
cenny czas. W  Przemyśle 4.0 zadania deleguje 
system na podstawie zgromadzonych danych 
i robi to w ciągu sekundy. Pracownik rozpoczynający 
zmianę korzysta z  jednego z  wielu terminali 
obecnych na zakładzie, z  którego odczytuje 
przydzielone mu obowiązki na dany dzień. 
Brygadzista zaś może nadzorować postęp 
prac, a  na koniec dnia otrzymuje kompletny 
raport wraz z  wnioskami i  rekomendacjami. 
W  przypadku wystąpienia opóźnień lub awarii 
system informuje go szybciej, niż sam zdołałby 
zareagować. Na tego typu usprawnienia mogą 
liczyć również pracownicy innych działów, 
np. logistyki, kontroli jakości czy księgowości. 
Każda z  komórek organizacyjnych ma swoje 
słabe punkty, których wyeliminowanie wiąże się 
z oszczędnością czasu, zasobów i pieniędzy.

Rola iNŻYNiERa BĘDZiE iNNa

Już obecnie w  zawód inżyniera nierozłącznie 
wpisane są oczekiwania kreatywnego podchodzenia 
do zagadnień, znajdowania nowych rozwiązań. 
70% inżynierów deklaruje, że w firmach, w których 
pracują oczekuje się od nich zgłaszania nowych 
pomysłów dotyczących technologii produkcji lub 
wykorzystywania rozwiązań cyfrowych oraz 
przedstawiania propozycji innowacji produktowych. 
Ponad 60% badanych twierdzi, że od inżynierów 
oczekuje się także kreatywności, jeśli chodzi 
o kwestie zarządzania komunikacją i informacją 
w  firmie. Może to stanowić przesłankę do 
wyrażanego wcześniej przez większość inżynierów 
przypuszczenia o  spodziewanych zmianach 
w  charakterze wykonywanego zawodu. Warto 
odnotować, że oczekiwanie kreatywności 
było podobnie często wzmiankowane przez 
starszych i młodszych inżynierów.
Inżynierowie są świadomi zmian zachodzących 
w  obrębie ich zawodu, które idąc w  kierunku 
pełnienia roli lidera zmian w  organizacji. 
Świadomość ta towarzyszy inżynierom w 
różnym wieku, istotnie częściej młodym – ale 
również blisko 63% starszych inżynierów 
spodziewa się zmian w  charakterze wykonywa-
nego zawodu. Większość inżynierów uważa, że 
innowacyjne pomysły pracowników zazwyczaj 
są wdrażane w  ich firmach. Dotyczy to w 
największym stopniu pomysłów na innowacje 
produktowe (64%) oraz odnoszące się do 
technologii produkcji i  cyfryzacji (61%). Mniej 
niż połowa badanych (47%) skłonna była 
przyznać, że na wdrożenie mogą liczyć pomysły 
dotyczące zarządzania komunikacją i informacją 
w  firmie, a  mniej niż 40% była tego zdania na 

temat pomysłów z  zakresu obsługi klienta. 
Pokazuje to, że inżynierowie pracują z poczuciem 
wpływu na innowacje w  swoich firmach, zwłasz-
cza te, które dotyczą bezpośrednio produkcji. 
W  nieomal połowie firm (48%) zarządzanie zmia-
ną, inicjowaniem i  wdrażaniem innowacyjnych 
rozwiązań ma charakter spontaniczny i zajmują 
się tym osoby nieprzypisane do konkretnego, 
dedykowanego działu. Jednak znaczny odsetek 
(37%) przedsiębiorstw prowadzi wyspecjalizowane 
działy dedykowane zarządzaniu zmianami 
i  wdrażaniu innowacji. Ma to zdecydowanie 
częściej miejsce w  firmach średnich. Jednak 
dominującą wciąż strategią wdrażania innowacji 
w  firmach jest podejmowanie działań 
doraźnych, podyktowanych aktualnymi potrzebami 
i realizowanych w zakresie bieżących możliwości. 
Działania systemowe zadeklarowało jedynie 
21% badanych.

PoDNosZENiE KWaliFiKaCJi osÓB i  RoZWÓJ 
WiEDZY W PRZEDsiĘBioRsTWaCH

Najczęściej na potrzebę dokształcania się 
wskazywano w  odniesieniu do umiejętności 
technicznych (72%), w  następnej kolejności 
osobistych (56%), związanych z  zarządzaniem 
danymi (55%) oraz społecznych (52%). 
Potrzeba dokształcania w zakresie umiejętności 
technicznych częściej wskazywana była przez 
młodszych respondentów. Z  badań wynika, 
że pracownicy z dłuższym stażem są najczęściej 
źródłem wiedzy w  organizacji. Wśród 
form przekazywania wiedzy wymieniane były 
szkolenia, które często przyjmują formę 
nieformalnych porad ze strony bardziej 
doświadczonych pracowników 
(60%), w  następnej kolejności 

- formę zinstytucjonalizowaną, 
podczas których inżynierowie 
z  dłuższym stażem dzielą 
się wiedzą z  innymi pra-
cownikami (50%). Bariery 
rozwoju Przemysłu 4.0 
mają związek przede 
wszystkim z  dostępem 
do adekwatnie wy-
kształconych kadr. 
Jest to zrozumiałe 
w  obliczu dużych 
oczekiwań, co do in-
terdyscyplinarnych 
kompetencji, stawia-
nych inżynierom. 
Aczkolwiek ponad 
50% badanych 
uznało obecny 
system edukacji 
za niedostosowa-
ny do wymogów 
i n n o w a c y j n e g o 
przemysłu. Gorsze-
go zdania są starsi 
stażem inżynierowie, 
co może świadczyć 
o  ich rozczarowaniu po-
ziomem przygotowania 
absolwentów rozpoczy-
nających ścieżkę zawodo-
wą. Również firmy, świa-
dome wagi, jaka leży 
w  kompetencjach i  wiedzy 
robią wiele w kierunku jej inter-
nalizacji i zapewniania retencji. 

Głównie dzieje się to na drodze szkoleń mło-
dej kadry, ale również dzięki opracowywanej 
sformalizowanej dokumentacji. Trzeba też 
zauważyć, że wykorzystanie platform on-line 
jest wpisane w strategię zatrzymywania wiedzy 

– choć rzadziej niż szkolenia czy dokumentacja.
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Po wieloletnim pobycie za granicą –przed laty- postanowił Pan swo-
ją karierę naukowo-badawczą realizować w  Polsce, we własnej firmie.   
Jakie były podstawy tej decyzji i co zapewniło osiągniecie sukcesu.?

Chciałem tworzyć coś niezwykłego, innowacyjnego. Pracowałem w Niem-
czech w firmie technologicznej a później przez 14 lat jako szef techniczny 
i pracownik naukowy na Uniwersytecie w Heidelbergu z bardzo dobrą ka-
drą. Wiele się wtedy nauczyłem. Budowałem swoją markę. Nasza branża 
jest specyficzna, wręcz niszowa, ciężko jest więc znaleźć pracownika z takim 
doświadczeniem. Uważam, że wielkim sukcesem jest fakt, iż udało mi się po-
zyskać 250 ludzi, wiele otwartych umysłów. Wielu z nich zajmuje stanowiska 
kierownicze i  kształci nowych. Zawsze podkreślam, że sukces naszej firmy 
tworzą jej pracownicy. Wszelkie podjęte działania i  decyzje zaprowadziły 
nas do miejsca w którym dziś jesteśmy. To była pionierska praca, okupiona 
dużym wysiłkiem, ale teraz firma znajduje się w światowej czołówce produ-
centów aparatur naukowo-badawczych oraz jest unikatowym dostawcą dla 
przemysłu, a dziś możemy świętować jej 25 - lecie. 

Firma PREVAC ma ugruntowaną pozycje na rynku produkcji aparatur 
naukowo-badawczych, głównie do tworzenia nowych materiałów czy no-
wych technologii. Klientami firmy są?

Klientami produktów PREVAC są głównie światowej renomy ośrodki na-
ukowo-badawcze oraz przemysłowe w  ponad 60 krajach, np.: ABB, Aures, 
Avio, ALS, Bosch, BASF, BAYER, BP, Bodycote, Bosmal, Cambridge Uni, CNRS, 
Continental, DuPont, EATON, Euroclas, ESRF, Fiat, Fraunhofer, Guardian Glas, 
HZB, HKM, IBM, Intel, KGHM, KIT, Magneti Marelli, MAX IV-Lund, MIT, Nippon 
Steel & Sumitomo Metal, Samsung, Opel, Oxford Uni, Paul Scherrer Institut, 
Pratt & Whitney, Qimonda, Ronal Group, Rocfin, Schneider Electric, Saint 
Gobain, SIEMENS, SIKA, Safran, UTC Aerospace Systems, VW, Vac Aero, We-
izmann Institute of Science, itd. Na naszym sprzęcie są testowane skrzynie 
na baterie do PORSCHE Taycan oraz AUDI e-tron GT. 

Uruchomiono niedawno w Krakowie  Narodowe  Centrum Promieniowa-
nia Synchrotronowego SOLARIS, którego Sercem  jest jedyny w  Europie 
Środkowo-Wschodniej synchrotron do  badań przemysłowych prowa-
dzonych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego.  Do tego 
unikatowego  urządzenia badawczego  PREVAC dostarczał  aparaturę ba-
dawczą. Proszę o skomentowane tego faktu.

Projekt był bardzo ważny dla środowiska naukowego głównie ze wzglę-
du na poszerzenie oferty polskiej nauki w zakresie badań z wykorzystaniem 
promieniowania synchrotronowego. Był to projekt niewątpliwie potrzebny,  
otwarty dla szerokiej grupy naukowców z polskiego jak i międzynarodowe-
go środowiska badawczego. Nasze duże doświadczenie w pracy dla wielu 
czołowych synchrotronów pozwoliło na realizację zaawansowanych projek-
tów dla SOLARIS w Krakowie. Na jego terenie znajdują się trzy nasze stacje 
badawcze: XAS, UARPES i PHELIX oraz linia przesyłu wiązki promieniowania 
synchrotronowego. Zostały one skonstruowane, wyprodukowane i dostar-
czone przez nas. Dzięki tym aparaturom naukowcy mają możliwość badań 
na najwyższym poziomie dla obszarów nauk ścisłych, inżynierii, medycyny, 
ochrony klimatu, kryminalistki oraz wielu innych. 

Mimo trudnego okresu ograniczeń pandemicznych Pańska firma pracu-
je   nad nowymi projektami, co to za projekty i gdzie będą realizowane.

Stale pracujemy nad nowymi projektami, które w niedługim czasie zosta-
ną wprowadzone na rynek. Ciągły rozwój jest wpisany w DNA naszej firmy. 
Równolegle rozwijane są produkty dla sektora naukowo-badawczego jak 
i  przemysłowego w  zakresie mechaniki precyzyjnej, elektroniki jak i  opro-
gramowania. Skupiamy się na wprowadzaniu na rynek zupełnie nowych roz-
wiązań, lub znacznie lepszych od obecnie dostępnych i właśnie z tego firma 
jest znana na rynku światowym. Są to głównie urządzenia w pełni zautoma-
tyzowane, które dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji mogą nosić miano 
kompaktowych i autonomicznych, jednocześnie spełniających funkcje lep-
sze niż aparatury wielkogabarytowe. W najbliższym czasie będziemy reali-
zować projekty indywidualne jak i komercyjne dla instytucji miedzy innymi 
w Anglii, Niemczech, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych. 

”Continuous Improvement”   (ciągłe doskonalenie) to jedna z  podstaw 
nowoczesnego zarządzania i rozwoju pracowniczego. Jak to się odbywa 
w warunkach firmy PREVAC?

Najważniejszym ogniwem, są pracownicy, ludzie kreatywni, otwarci na 
nowe rozwiązania oraz posiadający szeroką wiedzę w  wielu dziedzinach. 
Przykładamy dużą wagę do tego, aby zespół był doceniany. To pozwala 
zarządzać na najwyższym poziomie. Aby efektywnie zarządzać organizacją 
o tak złożonym profilu działalności wypracowaliśmy uhonorowany, autorski 
system zarządzania innowacjami, a bezgraniczne nieomal zaufanie klientów 
i ciągłe doskonalenie stanowią kluczowe priorytety. Stale podnosimy jakość 
we wszystkich aspektach naszej działalności. Poza produktami skupiamy się 
na ulepszaniu procesów od zarządzania poprzez HR aż po produkcję. 

Mimo bardzo dużych obciążeń zawodowych znajduje Pan czas na kon-
takty i integracje z regionalnym środowiskiem menedżerskim. Jak ważna 
jest dla Pana współpraca nauki z biznesem?

Bardzo, gdyż jest to motor napędowy dla dalszego rozwoju, a co za tym 
idzie kreowania wizji lepszego świata. Bardzo istotne w tej współpracy jest 
dużo lepsze przygotowanie studentów i  doktorantów do późniejszej pra-
cy zawodowej. Pracując w projektach rozwojowych dla firm studenci, dok-
toranci uczą się odpowiedzialności, terminowości, dokładności jak i  pracy 
w  grupie. To jest podstawa do budowy przyszłości opartej na wiedzy jak 
i  dużo lepszego przygotowania 
przyszłej kadry. Nauka i  biznes 
w  naszym przypadku przeni-
kają się. Świat nauki w trans-
ferze wiedzy i  nowych 
technologii odgrywa coraz 
większe znaczenie. Integra-
cja z lokalnym środowiskiem 
menedżerskim ułatwia na-
wiązywanie partnerskich re-
lacji biznesowych i dotarcie do 
środowisk, dzięki którym ten 
pomost między nauka i  bizne-
sem może być jeszcze silniejszy. 
Bardzo dużo czasu poświęcam 
również tematom ochrony śro-
dowiska i powstrzymania 
ocieplenia klimatu.

WYbITNY NAUKOWIEC WYbITNYm 
mENEDżEREm
Rozmowa z Prezesem Zarządu Prevac sp. z o.o. dr andreasem Glenzem

rozmawiał: Tomasz Jachimowicz
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Firma BetaMed ma już 20-letnią historię. Jakie były etapy rozwoju firmy 
i na czym polegała Wasza przewaga konkurencyjna na rynku usług medycznych, 
że okazaliście się najlepsi?

Zaczęło się od malutkiego pokoju, firmę nazwałam BetaMed od mojego imienia, 
miało to miejsce w 2001 r. Zajęłam się zleceniami pielęgniarskimi i tym co wydawało 
mi się wtedy najbardziej innowacyjnym – ozonoterapią. Gdy mój biznes zaczął 
się rozwijać, podpisałam kontrakt z NFZ i zatrudniłam pierwszą osobę. Od zawsze 
stawiałam na rozwój dlatego już 3 lata później wdrożyłam Opiekę Wentylacji 
Domowej w woj. Śląskim. I tak powoli powstawały kolejne placówki, w 2008 firma 
BetaMed rozrosła się na 11 filii. Rok później czyli w 2009 powstało kolejnych 25 filii.

W 2014 roku uruchomiłam stacjonarną Clinicę BetaMed Medical Active Care 
w Chorzowie, gdzie oferuję pacjentom w różnym wieku, szeroki wachlarz usług 
medycznych pod jednym dachem. W Clinice stawiam też na aktywizację osób 
starszych i działania kulturalno–rozrywkowe dla seniorów jako uzupełnienie 
i wspomaganie terapii. Firma nadal się rozwija o kolejne filie. Dzisiaj poza Centrum 
Medycznym w Chorzowie, mam 91 filii w 11 województwach w Polsce. 

Ciężko wyróżnić jedną rzecz, która przeważyła nad konkurencją. Osobiście 
uważam, że największe znaczenie ma nasze indywidualne podejście do pacjenta. 
To nie powinno być niczym nadzwyczajnym, a jednak nie wszyscy o tym 
pamiętają. Po prostu traktowanie człowieka jak człowieka, tym bardziej że jest 
on chory, smutny i potrzebuje podejścia takiego naprawdę indywidualnego, 
z miłością, empatią i zrozumieniem. 

Co pacjent może uzyskać w poprawie  kondycji zdrowotnej, po zabiegach 
w BetaMed s.a.?

W naszej Clinice w Chorzowie posiadamy doświadczony i profesjonalny zespół 
fizjoterapeutów oraz nowoczesny sprzęt do rehabilitacji pacjentów. Posiadamy 
trzy strefy rehabilitacyjne: strefę leczniczą, strefę regeneracyjną i strefę relaksu, 
dzięki którym pacjent może wrócić całkowicie do sprawności fizycznej, jak 
i psychicznej. Z naszych zabiegów korzystają zarówno pacjenci z zewnątrz 
jak i nasi pacjenci z oddziałów, ale także zawodowi sportowcy. Jeśli chodzi 
o pacjentów z oddziałów, cieszę się, że nie leżą tylko w łóżkach. Osoby starsze 
trzeba aktywizować w zależności od ich stanu fizycznego. Ruch wpływa 
na nasz umysł i dobre samopoczucie, utrzymuje nas dłużej przy życiu. Dzięki takiej 
rehabilitacji pacjenci są szczęśliwi, czują się lepiej i dotyczy to nawet osób pod 
respiratorem, które dzięki nam potrafią być pełne optymizmu i radości. 

W Pani kolejnym biznesie DRZaZGa CliNiC - Klinice laseroterapii 
i Medycyny Estetycznej oferuje się najnowsze usługi z zakresu laseroterapii, 
jak się rozwija u Państwa ten kierunek usług?

Laseroterapia na dobre zadomowiła się na rynku medycyny estetycznej. 
Pomaga ona w walce o zdrowie i piękny wygląd, dlatego zależy nam na dobrej jakości 
sprzęcie, na co dzień pracujemy z najlepszymi laserami na świecie. Przekłada się to na 
wysoką jakość wykonywanych usług, z których korzystają tysiące kobiet. Nieustannie 
podążamy za nowinkami, które co chwile pojawiają się na rynku medycyny 
estetycznej. Starannie dobieramy zabiegi do potrzeb pacjentów, dbając przy tym o 
odpowiednią jakość całej wizyty.

Jak firma została przeorganizowana w czasach pandemii covid i czy 
nie było konieczności ograniczenia ilości usług. 

Doświadczenie pandemii dało każdemu z nas ważną lekcję życia. Jeśli chodzi 
o moje biznesy to zaczęliśmy od zrobienia burzy mózgów i ustaliliśmy plan 
działania. Najważniejsze było aby firmy przetrwały, zarówno te medyczne BetaMed 
i Drzazga Clinic jak i sklep Dono da Scheggia. Każdy mój biznes to ludzie. Dlatego 
osobiście tego pilnowałam i ostatecznie absolutnie nikt nie ucierpiał. Pandemia 
pokazała, że przez wcześniejsze lata bardzo mądrze wspólnie zarządzaliśmy 
strategią firmy. Zaopatrzyliśmy się też wcześniej w potrzebne materiały. Zawsze 
dobrze jest więc mieć jakiś mały bufor, komfort, że po opłaceniu wszystkiego 
zostaje jeszcze zapas materiałów. To daje spokój. Całe szczęście, że mam taki 
charakter, że bardzo lubię mieć zapasy i nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale ich 
rozgospodarowanie. Nie musieliśmy się bać, że zabraknie nam respiratorów, 
mieliśmy zapasy rękawiczek i środków ochrony osobistej. Oczywiście usługi 
w Drzazga Clinic czy w salonie mody Dono da Scheggia zostały ograniczone, 
bo przecież salony medycyny estetycznej, czy sklepy były przez jakiś czas zamknięte. 
Dzięki odpowiednio zaplanowanej organizacji nikogo nie zwolniłam i udało nam 
się szybko wrócić do sytuacji sprzed pandemii.

Ma Pani stabilną kadrę pracowniczą. oprócz dobrej atmosfery w pracy, 
co wpływa jeszcze na ten fakt?

O naszym indywidualnym podejściu do pacjenta opowiadałam już dziesiątki 
razy, jest to bardzo ważne w polityce naszej firmy. Ale to co jest tego podstawą 
to moje podejście do pracowników. Jestem im bardzo wdzięczna za zaangażowanie 
i tworzenie ze mną BetaMed-u. Staram się to pokazywać, co chwile wymyślam 
nowe rzeczy, by podziękować im za ich pracę. Zawsze robimy sobie spotkania, 
kuligi, prezenty na Boże Narodzenie czy Dzień Służby Zdrowia, oprócz tego każdy 
pracownik dostaje prezent urodzinowy w postaci „dnia wolnego od pracy”, właśnie 
w dniu jego urodzin. Na co dzień wymyślam także mniejsze niespodzianki. Ostatnio 
zdecydowałam, że moi pracownicy powinni cieszyć się dłuższym weekendem 
i podarowałam im skrócony dzień pracy w piątek o 2 godziny. 

angażuje się Pani aktywnie  w rozwój kontaktów Polsko–amerykańskich 
np. udział w spotkaniach polonijnych, w konferencjach naukowych 
czy współpraca ze stanem Nevada. Kierunek amerykański  Pani działalności 
nieco przyhamowała pandemia covid. Czy będzie to Pani odbudowywać?  

Od 11 lat  działam na rynku amerykańskim. Biorę udział w licznych konferencjach 
ekonomicznych m.in. 60 mln w Nowym Jorku, Miami, Chicago czy naukowych 
w Dolinie Krzemowej w Palo Alto. Uczestniczyłam w misjach gospodarczych gdzie 
pomagałam zapraszać polskich przedsiębiorców do Nevady. Jako Ambasador 
Biznesowy Stanu Nevada nadal będę zachęcać Polaków do wkraczania 
na tamtejszy rynek biznesowy. Nevada, jak i inne Stany, nadal czekają na nas 
z otwartymi ramionami. Tamtejszy rząd bardzo dba o swoich przedsiębiorców, 
dlatego jest to świetna okazja dla polskich przedsiębiorców by rozwinąć swój biznes 
w Stanach Zjednoczonych. Ja już zainwestowałam w rynek amerykański w Nevadzie 
i na Florydzie.

społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla Pani 
czymś bardzo ważnym, z czego to wynika?  

Przede wszystkim tworzę tę firmę z sercem, a to 
daje napęd aby działać społecznie. Nasza placówka 
znajduje się w Chorzowie dlatego chcemy aby 
nasze działania zaspakajały potrzeby lokalnej 
społeczności. Organizujemy spotkania, pikniki, 
festyny, podczas których możemy bliżej 
poznawać mieszkańców w każdym wieku. 
Organizujemy dni otwarte podczas, których 
lokalna społeczność może skorzystać z badań 
oraz zasięgnąć porad najlepszych specjalistów 
z dziedziny medycyny. Współpracujemy ze 
śląskimi klubami sportowymi Ruch Chorzów 
i Clearex Chorzów, w ramach tej współpracy 
wspieramy medycznie zawodników, oferując 
im konsultacje lekarzy specjalistów oraz 
rehabilitację. Przy BetaMed działa także 
Klub Seniora, który aktywuje osoby 
starsze do wyjścia z domu na dancing 
czy wykłady o zdrowiu. Wspieramy także 
wiele fundacji i organizacji pomagając 
im rzeczowo lub przekazując środki 
finansowe, wspierając przez to wiele 
chorych dzieci będących w potrzebie. 
W naszych działaniach nie zapominamy 
także o środowisku i na co dzień nasza 
praca opiera się na proekologicznych 
zachowaniach.

Wywiad z Prezes BetaMed s.a.
Beatą Drzazgą

BetaMed s.a. wyjątkową firmą
na rynku usług medycznych

rozmawiał: Andrzej Nowak
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Jaka jest historia zamku i jakie prace trzeba było 
wykonać by zapobiec jego dewastacji?

Obecny remont i związane z nim badania archeologiczne 
i  architektoniczne odsłoniły zupełnie nowy obraz 
historii zamku. Na pewno wiemy, że w  miejscu zamku 
znajdowały się drewniane zabudowania mieszkalno-
obronne powstałe już w XII-XIII wieku. Dowodem tego są 
odnalezione naczynia ceramiczne oraz datowanie drewna 
z piwnic zamkowych właśnie na połowę XII wieku. Wiemy 
już też, że murowana, wysoka wieża mieszkalno-obronna 
stanęła w  Grodźcu jeszcze w  średniowieczu. Natomiast 
sławna rodzina Grodzieckich z  Brodów herbu Radwan, 
która do tej pory uznawana była za budowniczych 
zamku, ten obiekt w  połowie XVI w. rozbudowała. 
Prawdopodobnie rozbudowa trwała między 1552 
a  1564 rokiem, ale i  te daty należy jeszcze zweryfikować 
o  dodatkowe badania. Od czasu budowy po dziś zamek 
nigdy nie był zrujnowany czy zniszczony. Zawsze miał 
właścicieli i  dobry dach dzięki czemu jest dziś jednym 
z  nielicznych polskich zamków, które mają zachowaną 
pierwotną tkankę architektoniczną. Zamek był kilkukrotnie 

przebudowywany. Od XVI wieku właścicielami zamku były 
rodziny Grodzieckich, Marklowskich, Sobków, Larischów, 
Kaliszów, de Mara, Zoblów i  Zamoyskich. W  XIX w.  
zamek kupił bialski przemysłowiec Franz Strzygowski, 
a  w  okresie międzywojennym Ernest Habicht. W  czasie 
II wojny światowej na zamku była kwatera Wehrmachtu 
i  szpital polowy, a  po wojnie Instytut Zootechniki PAN. 
W  2004 roku zamek w  Grodźcu wraz z  zabytkowym 
parkiem stał się moją prywatną własnością. W  obiekcie 
przeprowadzono w  ostatnich latach wiele niezbędnych 
prac remontowych i ratowniczych. Wymieniliśmy między 
innymi pokrycie dachowe na miedziane remontując 
konstrukcję dachową, remontu wymagała też elewacja, 
niezbędna była  wymiana okien w  oficynie zamkowej, 
renowacja zabytkowych parkietów oraz częściowy remont 
instalacji wodnej, grzewczej i kanalizacyjnej. 

ZAmEK W GRODźCU ŚląSKIm  
TO NASZE DObRO NARODOWE
Wywiad z Michałem Bożkiem
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Pracy było i nadal jest niemało. Bardzo zaanga-
żował się Pan w ten wspaniały projekt. 

Śmiało można powiedzieć, że to moje oczko w  głowie. 
Przywiązywaliśmy i wciąż przywiązujemy ogromną uwagę 
do każdego kroku jaki wykonujemy. W  tym projekcie 
niezwykle ważna jest dla mnie jakość. Przykładem tego 
jest choćby przetarg publiczny na remont zamku, który 
wygrała „Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław 
Woźniak” z  Krakowa, która wcześniej pracowała m.in. 
przy renowacji zamku na Wawelu, zamku w  Łańcucie 
czy zamku w  Suchej Beskidzkiej. To najwyższej klasy 
specjaliści, więc jestem spokojny o jakość prac. Planowane 
zakończenie remontu przewidywane jest latem 2022 roku, 
a otwarcie dla zwiedzających jesienią tego samego roku. 
Chciałem przy tej okazji też zaznaczyć, że remont jest  
dofinansowany z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego). To ważne dla nas 
wsparcie. Fundacja Ustronianka mająca w  użyczeniu 
ten zamek i  która realizuje remont z  funduszy EFRR to 
organizacja pozarządowa założona z  inicjatywy mojej 
żony Zuzanny Bożek i mojej w 2015 roku. Pracy jest sporo, 
ale mam nadzieję, że efekt będzie dumnie sławił ziemię 
śląsko-cieszyńską. 

sporo zostało zrobionego i sporo jeszcze przed Wami. 
Co jednak po zakończeniu prac? 

Celem projektu jest rewitalizacja Zamku w  Grodźcu Śl.  
i  utworzenie w  nim muzeum. Będzie to placówka 
eksponująca moje zbiory dóbr kultury, wśród nich 

m.in.: malarstwo, rzeźbę, artystyczne przedmioty 
użytkowe, kartografię, przedmioty z porcelany oraz szkła 
śląskie. W  muzeum dostępne będą także tematyczne 
ekspozycje stałe, poświęcone kartografowi Wacławowi 
Grodzieckiemu oraz konstruktorowi Józefowi Bożkowi. 
W  ocenie wielu obserwatorów Zamek w  Grodźcu to 
jeden z  najpiękniejszych tego typu obiektów na Śląsku 
Cieszyńskim. Inwestycja przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności turystyczno-kulturowej regionu. Warto 
zaznaczyć, że zamek dostosowany zostanie do potrzeb 
osób z  niepełnosprawnościami chcących zwiedzić 
muzeum. Ponadto zostaną utworzone stanowiska 
multimedialne w  jednej z  muzealnych sal, dostosowanej 
do wymogów osób z  niepełnosprawnościami, które 
zapewnią możliwość interaktywnego poznania zbiorów 
i zwiedzania sal wystawowych. 

Jest jeszcze teren i  obiekty wokół zamkowe.  
Jak będą zagospodarowane?

Przy planowaniu całości projektu również przewidzieliśmy 
zagospodarowanie tych terenów. Zamek położony jest na 
uboczu, więc odwiedzający będą mieli okazję skorzystać 
z panujących tam ciszy i spokoju, zrelaksować się spacerami 
komfortowymi alejkami wokół zamku i  bliskością natury. 
Najlepiej jednak będzie jak zakończę zachwalanie, bo 
papier i  tak nie jest w stanie w stu procentach przekazać 
tego co będzie czekać zwiedzających. Dlatego też 
serdecznie wszystkich zapraszam końcem tego roku, 
już po zakończonych pracach na odwiedzenie Zamku 
w Grodźcu Śląskim. Naprawdę warto. 

rozmawiał: Tomasz Jachimowicz
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Firma działa już 20-lat. W  czym się specjalizujecie i  jakie macie dokonania 
w tym okresie.

Historia firmy zaczyna się od świadczenia usług budowy, serwisu systemów 
łączności i metanometrii w kopalniach węgla kamiennego i rud metali. Działając od 
2001 roku z sukcesem realizujemy liczne wdrożenia w kraju i za granicą, zdobywa-
jąc dobrą reputację oraz zaufanie Klientów i Partnerów. Posiadamy bardzo wysoko 
wyspecjalizowany dział rozwoju nowych innowacyjnych rozwiązań, w  ramach 
którego powstały unikalne rozwiązania takie jak system bezpieczeństwa SMP-NT/
SV, System Lokalizacji Pracowników i Maszyn PORTAS, System antykolizji PROXIMA, 
System Bezprzewodowej Łączności SWAR, Elektroniczny system ewidencji środków 
strzałowych TRYTON, Autonomiczny Zespół Rejestrująco-Pomiarowy AZRP, System 
THOR. Wszystkie rozwiązania są projektowane, konstruowane, programowane i pro-
dukowane w Polsce i stanowią kompleksowe, zgodne z wymaganiami obowiązują-
cych przepisów, rozwiązania wizualizacji, monitorowania i alarmowania w procesach 
technologicznych, ewidencji załogi oraz kontroli zagrożeń naturalnych. Ponadto 
w  ostatnich latach poszerzyliśmy zakres działalności o  kompleksowe rozwiązania 
budowy obiektów takich jak dyspozytornie i  rozdzielnie elektroenergetyczne 
średniego i niskiego napięcia. Zrealizowaliśmy budowę dyspozytorni zakładowych 
w  ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG  Lubin, Lubelski Węgiel Bogdanka, KWK Murcki- 
Staszic oraz KWK Bielszowice, TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski, budowę rozdziel-
ni R.13.4 w ZG Lubin, modernizację rozdzielni 12.3 w ZWR Polkowice-Sieroszowice, 
modernizację zakładu przeróbczego w  KWK Zofiówka i  KWK Janina, pompownię 
głównego odwadniania w KWK Centrum.

W 2021 roku wygraliście przetarg w KGHM Polska Miedź s.a. na zasto-
sowanie - „systemu ratowniczej łączności bezprzewodowej” czym się 
charakteryzuje to rozwiązanie.

Nad rozwiązaniami w  obszarze łączności radiowej w  podziemnych zakładach 
górniczych dział rozwoju pracuje już od 10 lat. Zabudowaliśmy w  tym czasie 
na kopalniach kilka systemów opartych na technologiach radiowych: system 
lokalizacji pracowników PORTAS, system antykolizji PROXIMA. Ostatnim naszym 
sukcesem jest wdrożenie na kopalniach KGHM Polska Miedź  S.A. najnowszego 
produktu, którym jest System Wspierania Akcji Ratowniczej (SWAR-2M). Jest 
to  innowacyjne rozwiązanie w  skali światowej wspierające prowadzenie akcji 
ratowniczych. System zapewnia stałą bezprzewodowa łączność pomiędzy 
ratownikami oraz bazą i  sztabem akcji. Urządzenia systemu – bateryjne repeatery 
(węzły sieci) pracują na częstotliwości 868 MHz w  samokonfigurowalnej sieci 
mesh (ad-hoc) i pozwalają ratownikom wyposażonym w radiotelefony ratownicze 
na stały kontakt z bazą i sztabem akcji. W systemie zastosowaliśmy wiele unikalnych 
rozwiązań, które zapewniają 10 dniowy czas pracy urządzeń na bateriach, lokalizacje 
ratowników, cyfrowa jakość rozmów, wykrywanie bezruchu, alarmowanie 
w przypadku odłączenia się ratownika. System można z powodzeniem wykorzystać 
do działań ratowniczych w innych obiektach przemysłowych oraz jako łączność 
lokalną.  System obecnie został wdrożony w Zakładach Górniczych KGHM Polska 
Miedź SA, ale widzimy zainteresowanie systemem ze strony Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej  S.A. oraz Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A.

Jakie innowacyjne i  nowatorskie projekty obecnie 
opracowujecie i gdzie będą mogły być zastosowane.

Nasze najnowsze systemy oparte są na bazie łączności 
radiowej. System łączności bezprzewodowej wspomagający 
akcję ratowniczą SWAR, system lokalizacji PORTAS oraz 
system antykolizji PROXIMA. Cały czas pracujemy nad 
rozwojem technologii bezprzewodowych – powstają kolejne 
urządzenia, zaprojektowane są z  myślą o  kompleksowym 
podejściu do problemu bezpieczeństwa i  usprawnienia 
pracy załogi, o  specyfice funkcji lokalizacji w  wyrobiskach 
podziemnych zakładów górniczych oraz w  obiektach 
o ograniczonej widoczności. Ich funkcjonalność skupia się na 
monitoringu, badaniu lokalizacji oraz na analizie logistycznej 
maszyn i logistyce materiałowej.

Jakie atuty ma firma, które gwarantują silną pozycję w  zakresie 
oferowanych produktów i usług.

Oferta naszej firmy opiera się na nowoczesnym podejściu. Posiadamy specjalistyczne 
rozwiązania informatyczne, rozbudowane systemy telekomunikacyjne i monitoringu, 
ale też realizujemy wykonawstwo obiektów budowlanych i obiektów przemysłowych. 
Proponujemy kompleksowe oraz innowacyjne rozwiązania oparte na analizie 
potrzeb. W wymagających branżach przemysłu ciężkiego i górnictwa przewagę 
na rynku daje nam możliwość wdrożenia indywidualnych rozwiązań, zapewniających 
nie tylko wysoką automatyzację, ale przede wszystkim najwyższy poziom 
bezpieczeństwa załogi i  urządzeń. Elastyczność oraz szeroki zakres realizowanych 
prac w trudnych warunkach podziemnych, pozwala nam umiejętnie dostosować się 
do rynku, o  czym świadczy realizowana przez nas obecnie inwestycja na wyspie 
Króla Jerzego na Antarktydzie. W ramach tego projektu budujemy stację dystrybucji 
paliw płynnych dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowski dla Polskiej 
Akademii Nauk. 

innowacje to „credo” naszej działalności
Wywiad z Panem Bartoszem Jakóbińskim,
Prezesem Zarządu sEViTEl sp. z o.o.
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Historia sZCZĘŚNiaK Pojazdy specjalne sp. z o.o. zaczęła się 30-lat temu w 
roku 1992. Jak firma rozwinęła się od tego czasu?

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.  pozostaje niezmiennie firmą rodzinną 
z polskim kapitałem. Historia jej rozwoju pokazuje jak ważna jest konsekwencja 
w działaniu, ciągłe doskonalenie i podejmowanie wyzwań. Naszą działalność 
rozpoczynaliśmy w wynajętej hali o niewielkiej powierzchni. Wówczas to 
zatrudnialiśmy zaledwie pięcioro pracowników. Pracownicy ci wraz z nami podjęli 
ryzyko prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług remontowych 
pojazdów pożarniczych.

Zaledwie 30 lat zajęło nam, aby prężnie rozwinąć produkcję oraz eksport. Obecnie 
nasza firma znajduje się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Bielsku-Białej. Dysponuje zapleczem produkcyjnym o powierzchni 22,5 tys. m2  
z czego 10,5 tys. m2 stanowią trzy hale produkcyjne oraz budynek administracyjny. 
Ponadto, spółka posiada własny poligon do przeprowadzania testów i szkoleń, 
o powierzchni 25 tys. m2. Większość z naszego zespołu spośród 150 wysoko 
wykwalifikowanych pracowników stanowią pracownicy z wieloletnim stażem, 
którzy z łatwością potrafią przytoczyć historie o pierwszych remontowanych 
pojazdach dla jednostek ochotniczych straży pożarnej, a także o początkach 
projektowania i produkcji własnych samochodów pożarniczych.

Kto i jakich waszych pojazdów jest użytkownikiem w kraju i za granicą? 

W naszym portfolio znajduje się szeroka gama samochodów pożarniczych 
różnych klas i kategorii, od lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo- 
-gaśniczych, po samochody specjalne dla jednostek straży pożarnych, sił zbrojnych, 
policji, służb energetycznych, gazowniczych i wodociągowych oraz innych 
podmiotów. Uzupełnieniem naszej oferty są kontenery i przyczepy pożarnicze. 
Szeroka oferta skierowana do naszych klientów oraz ponad 2500 pojazdów 
dostarczonych przez okres 30 lat pozwoliła i zagwarantowała na wypracowanie 
pozytywnego wizerunku oraz silnej marki na rynku krajowym i międzynarodowym. 
Prężnie rozwijamy swoją ekspansję również na rynkach zagranicznych. Co roku 
zwiększa się liczba państw oraz pojazdów, do których one trafiają. Od 2004 roku 
wraz z rozwojem własnego biura konstrukcyjnego oraz zaplecza technicznego, 
z roku na rok następuje stały wzrost eksportu naszych samochodów. 

Pojazdy z naszym logo eksploatowane są przez różne służby w ponad 30 krajach 
na czterech kontynentach, m.in. w takich jak: Arabska Republika Egiptu, Haszymidzkie 
Królestwo Jordanii, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Królestwo Norwegii, Królestwo 
Szwecji, Republika Łotewska, Republika Filipin, Republika Ghany, Federalna 
Republika Nigerii, Republika Kenii, Republika Mauritiusu, Republika Sierra Leone, 
Meksykańskie Stany Zjednoczone czy Surinam.

Co jest atutem  sZCZĘŚNiaK Pojazdy specjalne sp. z o.o., który 
pozawala mieć tak silną pozycję na konkurencyjnym światowym rynku 
pojazdów specjalnych produkowanych przez Waszą firmę?

Misją naszej firmy było i jest tworzenie silnej, stabilnej marki w Polsce i za granicą 
poprzez tworzenie i dostarczanie samochodów specjalnych dla różnych służb 
i formacji działających na rzecz bezpieczeństwa państw i ich obywateli. 

Pracownicy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. swoją pasją i wiedzą techniczną 
przyczynili się do powstania oraz opatentowania innowacyjnych rozwiązań technicznych. 
Rozwiązania te znalazły zastosowanie w produkowanych przez nas pojazdach 
specjalnych i kontenerach dla służb ratowniczych i sił zbrojnych.

Na  tle konkurencji wyróżnia nas stosowane najnowszych rozwiązań, technologii 
i materiałów zapewnienie bezpieczeństwa oraz ergonomia wyrobów. Naszymi atutami 
są również uczciwość, elastyczność, otwartość do każdego z naszych wyjątkowych 
klientów, a także partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy.

Ponadto nasza firma jest zaledwie jednym z kilkudziesięciu przedsiębiorstw 
w Polsce o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym realizującym zadania 
na rzecz obronności państwa.

 Zwiedzając firmę można zauważyć dobrą organizacje pracy. Jak realizujecie 
podstawową zasadę nowoczesnego zarządzania „Continuous improvement” 
(ciągłe doskonalenie) kadry pracowniczej?

Dobre zarządzanie jest potencjalnym sukcesem każdej firmy. Naszymi atutami 
są ludzie, ich wiedza i kompetencje. Aby to osiągnąć należy pamiętać o ciągłym 
kształceniu i doskonaleniu zawodowym każdego pracownika w danym zakresie. 
Innowacja stosowana w naszej firmie jest ważnym elementem motywacji pracy, 
która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu i postawionego przed sobą celu. 
Praca każdego z nas jest naszą pasją.  

sytuacja związana z pandemią CoViD-19 wpłynęła w wielu firmach 
negatywnie na organizacje produkcji. Jak poradziliście sobie z tym problemem?

Był to na pewno bardzo trudny okres podobnie jak dla innych firm. Na szczęście 
nie spowodował on zahamowania produkcji dzięki właściwej organizacji 
pracy oraz właściwej gospodarce magazynowej. Zgodnie z obowiązującym 
reżimem sanitarnym zapewniliśmy bezpieczeństwo pracownikom. W tym czasie 
pracownicy działu handlowego ograniczyli swoje wyjazdy. Musieliśmy także 
ograniczyć przyjmowanie potencjalnych klientów w naszej firmie. Na szczęście 
ten najtrudniejszy okres mamy już poza sobą. 

W jaki sposób doceniana jest w Waszej firmie społeczna odpowiedzialność 
biznesu?

Od początku naszej działalności prowadzimy aktywną działalność charytatywną 
przez finansowanie stowarzyszeń, fundacji i osób prywatnych oraz wspieranie  
wielu projektów społeczności lokalnych. Od samego początku firma, której 
jestem założycielką, wspomaga różnorodne inicjatywy ratujące życie, dające 
radość i możliwość rozwoju dzieci i młodzieży. Już ponad dekadę dofinansowujemy 
krakowski „Teatr Za Jeden Uśmiech  Katarzyna Grochowicz”, przyczyniając  
się w ten sposób do pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach.

Spośród licznych projektów edukacyjnych popularyzujących bezpieczeństwo 
i ochronę przeciwpożarową, które nasza firma zainicjowała i zrealizowała 
w ubiegłych latach, należy wymienić warsztaty szkoleniowe dla strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym 
czy warsztaty techniki jazdy samochodami z napędem terenowym. Regularnie 
organizujemy wykłady i pokazy zapoznające uczestników i prezentujące im pro-
gramy projektowania, procesy produkcji i użytkowania samochodów specjalnych.

30 lat sukcesów firmy sZCZĘŚNiaK  
Pojazdy specjalne sp. z o.o.
Wywiad z Panią anną szczęśniak

rozmawiał: Andrzej Nowak
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Kieruje Pan firmą od 1993 roku. Jaką firmą była  na początku 
a jaka jest teraz i jaki ma potencjał?

Spółka była na pograniczu upadłości, zadłużona, bez majątku na 
dzierżawionym krótkoterminowo terenie mocno wyeksploatowanego, 
nieczynnego portu śródlądowego. Pracownicy zarabiali niewiele a wyna-
grodzenia były wypłacane częściowo. W ciągu tych lat udało się oddłużyć 
spółkę, znacznie ją wzmocnić kapitałowo, znacznie zmienić profil 
działalności, od roku 2005 zrealizować program inwestycyjny budowy 
intermodalnej infrastruktury centrum logistyki o wartości przekracza-
jącej 130 milionów złotych, stworzyć kilkaset stabilnych miejsc pracy 
na naszym terenie. Przekształciliśmy port śródlądowy w nowoczesnego 
operatora logistycznego z rozpoznawalną marką na Śląsku i nie tylko. 
Potwierdza to nagroda Marka Śląskie. Od roku 1994 nie spóźniliśmy się 
nigdy z wypłatą wynagrodzeń dla naszych Pracowników. Dysponujemy 
nowoczesnymi magazynami klasy A o powierzchni 25.000 m2, placami 
składowymi, bocznicą kolejową, parkingami itp. Procesy obsługi Klientów 
wspierają oczywiście nowoczesne systemy komputerowe, zaprojektowa-
ne dla nas.

Główne usługi wykonywane w firmie to:
• Świadczymy usługi w segmencie B2B, jesteśmy właścicielem 

 kilku marek:

• Bezpieczny ADR – usługi logistyczne dla branży chemicznej

• Eco-Log Stal – usługi logistyczne dla branży hutniczej

• General Cargo – usługi logistyczne dla producentów i dystrybutorów     
         towarów przemysłowych i spożywczych

Prowadzimy również działalność w zakresie drogowego przewozu rze-
czy w transporcie krajowym i międzynarodowym, mamy własną flotę 
pojazdów. Zarządzamy wolnym obszarem celnym i świadczymy usługi 
agencji celnej. Wynajmujemy również powierzchnie biurowe. 

Gdybyśmy mieli porównać gliwicką firmę do innych, podobnych 
przedsięwzięć w regionie?

Jesteśmy średnią firmą, zarówno pod względem zatrudnienia jaki obrotów 
finansowych, nadal dynamicznie się rozwijamy, mamy ambitny program 
inwestycyjny i innowacyjne projekty w zakresie logistyki. Epidemia 
COViD opóźnia ich realizację jednak nie rezygnujemy i w najbliższych 
latach zamierzamy znacznie zwiększyć nasz potencjał i pozycję na rynku.

W jakich kierunkach jadą towary z waszego terminala 
kolejowego?

Operatorem terminala kontenerowego jest firma PCC Intermodal SA 
dysponująca w Polsce siecią terminali i połączeń. Codziennie mamy 
połączenia z portami morskimi w Gdyni i Gdańsku, kilka razy w tygodniu 
z Hamburgiem i Rotterdamem. Siatka połączeń w ostatnich latach dyna-
micznie się powiększa.

Śląskie Centrum logistyki s.a. firmą 
o ugruntowanej pozcji na rynku usług logistycznych 
Wywiad z Jerzym Zacharą Prezesem Zarządu  
Śląskiego Centrum logistyki s.a. w Gliwicach
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Czy Port wodny jest obecnie wykorzystywany? 
Historia zatoczyła koło. Jak wspomniałem w roku 1993 port był nieczyn-

ny i niestety w roku 2022 niewiele się zmieniło. W minionych latach były 
takie, w których barki po towar do portu zawijały, w sumie kilkanaście, 
jednak od 3 lat niestety barki żeglugi śródlądowej do gliwickiego portu 
nie wpływają. Taka sytuacja jest na całym odcinku Odry Górnej od Gliwic, 
przez Kędzierzyn Koźle, Opole i Wrocław, wszystkie te porty są nieczynne. 
Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Programu 
Żeglugowego do roku 2030 przygotowanego przez Ministerstwo Infra-
struktury RP, w tym programie przewiduje się, że gliwicki port będzie 
przeładowywał ponda 1 milion ton ładunków rocznie, mam nadzieję, 
że tak będzie.  

Jaką kadrą pracowniczą Pan dysponuje oraz jakie umiejętności 
i predyspozycje są niezbędne i jak poradziliście sobie z ogranicze-
niami pandemii covidowej? 

Firma zatrudnia około 160 pracowników, znakomitych specjalistów 
i ekspertów, tworzących jej solidny fundament, epidemia miała wpływ 
na naszą działalność przez dwa pierwsze miesiące, w kolejnych było już 
lepiej a w roku 2022 w zasadzie wpływała na nasz biznes w niewielkim 
stopniu. Znacznie bardziej obawiam się rozwoju sytuacji na wschodzie 
z powodu napaści Rosji na Ukrainę, ta wojna stanowi dla Polski i Polaków 
bardzo duże zagrożenie.  W międzynarodowych przewozach znajomość 

języka angielskiego to warunek podstawowy dla spedytorów i handlow-
ców. Kierowcy także muszą się umieć porozumieć. A ja uczę wszystkiego 
pozostałego. Poza tym jest potrzebna tzw. iskra boża. Jesteśmy na tym 
rynku już ładnych parę lat, więc oferujemy stabilizację i bagaż wiedzy 
i doświadczeń, które przekazujemy. Mamy wewnętrze ścieżki kariery, 
pakiety sportowe, medyczne dla pracowników, szkolenia. I studia, także 
podyplomowe, dofinansowujemy. I przez 27 lat płacimy regularnie. 
Trochę słabo z integracją, bo jesteśmy w ruchu ciągłym, pracujemy 
na trzy zmiany i trudno nam się zebrać. Kierowcy zjeżdżają w święta 
Bożego Narodzenia i wtedy jest okazja, by się spotkać.

Jak Pan odpoczywa od obowiązków?
Rower, narty i żagle. I lubię pochodzić po górach, ale już niezbyt 

wysokich, tak spokojnie (śmiech). Jak off-road, to chętnie, ale wyprawo-
wo. Kiedyś grałem w siatkówkę, ale najlepsze, jeśli chodzi o budowanie 
zespołu - jest morze i żagle. Tam jest twarda weryfikacja, gdy zaczyna wiać 
i huśtać - wtedy naprawdę ludzie się integrują. Zawsze chciałem pływać 
na statkach - to mi nie wyszło, bo zostałem informatykiem po Politechnice 
Śląskiej, ale jak życie skierowało moje kroki do portu, to pomyślałem, że 
to dobre miejsce jak na moje marzenia z młodości.

rozmawiał: Andrzej Nowak
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Jakie jest znaczenie sprawnego funkcjonowania RCGW dla miasta Tychy 
i jego mieszkańców?

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. zajmuje się kom-
pleksowym odprowadzaniem i  oczyszczaniem ścieków z  terenu miasta Tychy. 
Spółka posiada ponad 400 km kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnię ścieków. Spółka 
w imieniu gminy Tychy prowadziła w latach 2006-2010 projekt „Gospodarka ście-
kowa  w Tychach” o wartości 141 mln Euro. Projekt przyczynił się do podłączenia do 
sieci kanalizacyjnej ponad 4 000 nieruchomości, a inwestycje w latach 2006-2021 
pozwoliły uzyskanie stopnia skanalizowania miasta Tychy na poziomie 99,6%. To daje 
spółce pozycję jednego z liderów w Polsce pod względem skanalizowania miasta. 

Jakie główne inwestycje wodno-ściekowe przeprowadzono w  ostatnim 
30-leciu?

Spółka przeprowadziła proces modernizacji przedsiębiorstwa, któremu w 2001 
roku wskutek niedostosowania się do przepisów ochrony środowiskowej Wojewoda 
Śląski wydał plan naprawczy. Realizując szereg inwestycji i  modernizacji spółka 
uniknęła kar i doprowadziła do zgodności z przepisami polskimi i unijnymi w zakresie 
oczyszczania ścieków komunalnych. Spółka prowadziła też działania w  zakresie 
budowy odnawialnych źródeł energii w  oparciu o  produkcję biogazu, z   którego 
w kogeneracji produkuje od 2006 r. energię elektryczną i ciepło. Przeprowadzone 
inwestycje przyniosły efekty w  zakresie poszanowania energii, klimatu, wody 
i środowiska naturalnego oraz wpłynęły na zrównoważony rozwój miasta Tychy.

osobnym obiektem „pod zarządem” RCGW jest Park Wodny. Czym się on 
wyróżnia spośród podobnych obiektów w kraju?

Wodny Park Tychy którego Spółka była pomysłodawcą, inwestorem i  jest 
eksploatorem wyróżnia się spośród tego typu obiektów w Polsce innowacyjnością 
rozwiązań, zastosowanymi atrakcjami, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
do jego zasilania oraz przyjętym modelem biznesowym do jego wybudowania 
i  zarządzania. Spółka zastosowała synergię organizacyjną i  energetyczną dwóch 
najbardziej energochłonnych obiektów komunalnych tj oczyszczalni i aquaparku, 
łącząc je 6,5 km rurociągiem biogazu produkowanym na oczyszczalni w kofermenta-
cji osadów ściekowych z ponad 100 tysiącami ton/rok odpadów biodegradowalnych. 
Pozwala to na produkcję energii elektrycznej i  ciepła w kogeneracji w dwóch 
niezależnych źródłach energii tj. na oczyszczalni i w Wodnym Parku Tychy, co umoż-
liwia całkowite pokrycie potrzeb energetycznych i  ciepła obu obiektów i  jeszcze 
dodatkowo sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej do sieci Taurona (4,5 GWh 
w 2021r, 5 GWh w 2020r), a ciepła do sieci PEC Tychy. To jedyne tak efektywne roz-
wiązanie energetyczne w  Europie, dzięki któremu RCGW jest liderem w  zakresie 
efektywności energetycznej.

W obiekcie Wodnego Parku Tychy zastosowano również odzysk ciepła z wód 
popłucznych (technologie basenowe) oraz z  pryszniców. Ciepło odzyskiwane jest 
również w centralach wentylacyjnych i agregacie wody lodowej. Dzięki zastosowaniu 
inteligentnego systemu zarządzania budynkiem BMS obiekt jest jeszcze bardziej 
energooszczędny, przyjazny  klientom i środowisku. WPT posiada unikatowe atrakcje, 
jak strefa surfingu z pierwszym w Polsce symulatorem do nauki surfingu,  zjeżdżalnię 
aqualoop z  pionowym startem z  przyśpieszeniem 2,6G. W  WPT została również 
wybudowana Wodna Akademia, czyli małe Centrum Kopernika o wodzie, a  także 
multimedialna, interaktywna strefa edukacyjna.

Jakie prace badawczo rozwojowe są prowadzone obecnie przez firmę 
i w jakim zmierzają kierunku?

Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga od przedsiębiorców ciągłego 
rozwoju, doskonalenia procesów, poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z dość 
popularnych ostatnio trendów jest produkcja wodoru. Regionalne Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej prowadzi szereg działań w  tym zakresie. Obecnie 
wodór produkowany jest głównie przez reforming parowy lub elektrolizę wody. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że coraz bardziej obiecującym, nowym obszarem technologii 
staje się biologiczna produkcja wodoru z zastosowaniem mikroorganizmów. Spośród 

biologicznych metod produkcji wodoru, najwydajniejszą i  stosunkowo najtańszą 
metodą jest produkcja wodoru w  procesie ciemnej fermentacji. Mikroorganizmy 
zdolne do prowadzenia procesu są dostępne w osadach znajdujących się na terenie 
oczyszczalni ścieków. Produkcja wodoru jest możliwa z  wykorzystaniem ścieków 
i  organicznych frakcji odpadów. Możliwe jest dalsze wykorzystanie pozostałych 
produktów ciemnej fermentacji, takich jak CO2, kwasy organiczne, czy alkohole. 
Istotna jest możliwość dodatkowego odzyskania energii poprzez połączenie ciemnej 
fermentacji z fermentacją metanową i wzbogacenie produkcji biogazu. Projekt jest 
bardzo innowacyjną nową technologią produkcji bioenergii nad którą prowadzone 
są początkowe badania w kilku uczelniach Europy. 

Jakie innowacyjne  inicjatywy realizuje się z udziałem RCGW i co daje np. 
stworzenie Tyskiego Klastra Energii?

Mulitienergetyczne przedsiębiorstwo, jakim niewątpliwie jest Regionalne Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. nie skupia się tylko na własnych  działaniach 
i planach. Jednym z etapów rozszerzania działalności jest budowa społeczności ener-
getycznej, która realizowana  jest poprzez utworzenie Tyskiego Klastra Energii. Jest on 
dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego – gminy Tychy, 
gminy Bieruń, spółek komunalnych, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
oraz lokalnych przedsiębiorców dążących do rozwoju odnawialnych źródeł energii, 
wzrostu efektywności energetycznej a  także stworzenia obszaru bilansującego się 
energetycznie przy wykorzystaniu lokalnych zasobów. Klaster ma charakter otwarty, 
aktualnie w ramach Tyskiego Klastra Energii działa 21 członków, tworzących swoistą 
społeczność energetyczną. Działania Klastra ukierunkowane są w rozwój energetyki 
rozproszonej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektyw-
ności energetycznej, dążenie do zapewnienia samowystarczalności energetycznej 
oraz zwiększenie niezależności energetycznej członków Klastra. 

RCGW - Ważny składnik sukcesu 
miasta Tychy
Wywiad ze Zbigniewem Gieleciakiem Prezesem Zarządu  
Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej s.a. w Tychach

rozmawiał: Tomasz Jachimowicz
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od ponad 30-lat Grupa Delta Trans funkcjonuje na rynku  
usług transportowo-logistycznych. Jakie były kolejne etapy rozwoju 
firmy.

Delta Trans rozpoczęła działalność 33 lata temu, jako jedna z wie-
lu firm transportowych, które powstały w  owym czasie na Śląsku, 
a obecnie Grupa Delta Trans należy do grona największych operato-
rów logistycznych w Polsce.

Na początku w  ofercie firmy znajdował się transport międzyna-
rodowy, bardzo szybko uzupełniony o  obsługę celną. Dalej profil 
działalności rozszerzał się kolejno o  usługi magazynowania, obrót 
opakowaniami wielokrotnego użytku, produkcję specjalistycznych 
pojemników transportowych i konstrukcji stalowych. Aktualnie Gru-
pa Delta Trans to nowoczesne centrum logistyczne w Świętochłowi-
cach plus 7 oddziałów na terenie Polski. Flota firmy składa się z 300 
pojazdów, a  zaplecze logistyczne i  magazynowe to ponad 100.000 
m2 nowoczesnych hal magazynowych i  produkcyjnych, wyposażo-
nych w zintegrowane systemy informatyczne.

Żyjemy od ponad 2 lat w  ograniczeniach covidowych.  
Jak ten fakt wpływa na funkcjonowanie firmy.

Pierwszy lockdown był szokiem dla wszystkich - przestoje w reali-
zacji usług to jedna strona medalu, ale z drugiej znalazło się zapew-
nienie bezpiecznego środowiska pracy. Początek pandemii to był 
prawdziwy czas próby, kiedy musieliśmy dokonać reorganizacji pracy 
i wprowadzić nowe standardy funkcjonowania. U schyłku piątej fali 
Covid-a mogę powiedzieć, że udało nam się wyjść z niego bez więk-
szych strat.

Jak Pan ocenia sytuacje, w aspekcie wprowadzonych od 1lute-
go 2022 ograniczeń w transporcie międzynarodowych czyli tzw. 
Pakietu mobilności UE.

Pakiet mobilności, zgodnie z  założeniami, mocno uderza w  firmy 
transportowe z  Europy wschodniej i  środkowo-wschodniej, powo-
dując drastyczny wzrost kosztów realizowania usług. Do zmian wy-
nikających z obowiązującego od bieżącego miesiąca „systemu takiej 
samej płacy za taką samą pracę”, wszyscy przygotowywaliśmy się od 
dłuższego czasu. Po tym jak okazało się, że przedsiębiorcy nie mogą 
liczyć na pomoc rządową, pozostała wyłącznie kwestia przeniesienia 

części kosztów na zleceniodawców, którzy z kolei dalej przeniosą je 
na swoich klientów. Firmy transportowe, których klienci nie będą 
skłonni płacić wyższych stawek za transport, będą zmuszone poszu-
kiwać nowych zleceniodawców lub zrezygnować z  realizacji usług. 
Choć dziś jest jeszcze za wcześnie na dokonywanie podsumowań 
zmian, które weszły w życie od początku lutego tego roku, to jasne 
jest, że rzeczywistość branży jest trudniejsza niż kiedykolwiek. 

Firma przez ostatnie lata inwestowała w  nowe powierzch-
nie  magazynowo-produkcyjne na wynajem. Czy ten kierunek  
rozwoju sprawdził się ?

Rynek magazynowy od kilku lat przeżywa nieustający boom. Za-
interesowanie wysokiej jakości powierzchniami magazynowymi 
jest duże i zgodnie z przewidywaniami w bieżącym roku nie ulegnie 
zmianie. Nasze plany rozwojowe w  zakresie rozbudowy zaplecza 
magazynowego zostały doskonale dopasowane do potrzeb rynku. 
Obecnie posiadamy hale magazynowe, na terenie centrum logi-
styczne w Świętochłowicach, ale także w Chorzowie i Rudzie Śląskiej.  
Co więcej w kwestii rozbudowy powierzchni z pewnością nie powie-
dzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.  rozmawiał: Tomasz Jachimowicz

Grupa Delta Trans  
nowoczesne centrum logistyczne
Wywiad z adamem Ramsem Wiceprezesem Grupy Delta Trans
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PREDA w ubiegłym roku wykonała działania optymalizacji parametrów dystrybucyjnych 
i  wdrożyła procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla 178 gmin i  12 grup 
zakupowych. Razem w projektach uczestniczyło ponad 2200 jednostek organizacyjnych, 
co przełożyło się na zakup energii elektrycznej w ilości około 2,8 TWh dla ponad 140.000 
punktów poboru energii. Przykładowy wynik prac opisany jest w artykule „Oława oszczę-
dza energię” zamieszczonym w miesięczniku „Energia i Przemysł”.
PREDA Jacek Walski pod patronatem Ministra Gospodarki w roku 2007 zrealizowała ogól-
nokrajowy projekt wojewódzkich konferencji poświęconych gminnej polityce energe-
tycznej, a w roku 2008 cykl wojewódzkich seminariów poświęconych ekonomicznemu 
i ekologicznemu wymiarowi efektywności energetycznej. PREDA wspólnie z pracowni-
kami Urzędu Miasta w Sosnowcu stworzyła założenia do Miejskiego Projektu Efektywno-
ści Energetycznej. PREDA współpracuje z mediami branżowymi. „Nowy Przemysł” i jego 
internetowe wydanie WNP są patronami medialnymi podejmowanych przedsięwzięć. 
Opinie o  zmianach na rynku energetycznym zamieszczane są w  kwartalniku Energia 
i Przemysł, dzienniku Gazeta Prawna oraz wydaniu internetowym Energetyka. Z badań 
PREDA korzysta m.in. Ministerstwo Gospodarki, Bałtycka Agencja Poszanowania Ener-
gii, Instytut Energii Odnawialnej. PREDA jest partnerem Instytutu Zarządzania, gdzie 
współpracując z IBM, realizowany był projekt „Marka i Marketing w energetyce”. PREDA 
dzięki współpracy z prof. Janem Kicińskim (Polska Akademia Nauk) - inicjatorem powsta-
nia Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, zainicjowała powołanie Konsorcjum „Śląski 
Klaster Energetyczny”. PREDA aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu materiałów na 
Konwent Marszałków, który odbył się w Rybniku w 2008 r. Dla potrzeb rozwiązania pro-
blemów oświetlenia ulicznego byłem współorganizatorem (wraz z Burmistrzem Gminy 
Kowal) „Porozumienia Ciechocińskiego” a  jego wyniku uczestnikiem komisji sejmowej 
„przyjazne Państwo”. Polski Klub Ekologiczny doceniając innowacyjność i efekty pracy 
w upowszechnianiu problemów energetycznych poświęca cały biuletyn zagadnieniom, 
którymi zajmuje się PREDA. Działania proekologiczne realizowane są dzięki prowadzo-
nym przez skupiony wokół nas zespół audytorów energetycznych. Skutecznie przepro-
wadzona została procedura pozyskania środków finansowych z  pomorskiego RPO na 
rzecz modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Wejherowo. Podobny wynik osiągnięto we 
współpracy z Gminami: Krapkowice, Izbicko, Pietrowice Wielkie, Granowo oraz miasta-
mi Wrocław, Kraków i  Lublin a  obecnie współpracujemy z  Zamościem. We wszystkich 
przypadkach wykonano audyt, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalno-
ści inwestycji i wniosek. W ostatnim czasie wykonane zostały audyty energetyczne dla 
dużych przedsiębiorstw (FAMUR, KOPEX, OLANDIA). Audyt i  organizacja zakupu ener-
gii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic najlepsze efekty przyniosły we Wrocławiu, 
Wałbrzychu i Grudziądzu. Współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie optyma-
lizacji parametrów umownych i organizacji zmiany sprzedawcy rozpoczęła się w  lipcu 
2009 r., której skutkiem jest przeprowadzona przez PREDA aukcja internetowa na zakup 
8 GWh energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa branży spożywczej. Obecnie PREDA dla 
jednego z banków realizuje zadanie audytu i organizacji zmiany sprzedawcy w ramach 
scentralizowanego zakupu energii elektrycznej dla 283 placówek rozmieszczonych we 
wszystkich województwach w Polsce. Od ubiegłego roku PREDA rozpoczęła współpracę 
z  jednostkami publicznymi przy wdrożeniu normy ISO 50001:2012, tworząc nowocze-
sne systemy zarządzania energią. Strona www.preda.pl w części energetycznej jest od-
zwierciedleniem aktualnych tendencji i rozwiązań, które mają praktyczne zastosowanie 
w gminnej polityce energetycznej. 
Według Banku Światowego cele, jakimi są rozwój ekonomiczny i  ochrona klimatu, mogą 
się wzajemnie uzupełniać pod warunkiem, że wprowadzone zostaną odpowiednie prze-
pisy poprawiające efektywność energetyczną, zarządzanie odpadami oraz transportem 
publicznym.
A skąd taka ocena?
Charles David Keeling z  Instytutu Oceanografii już w  1958 r., zaobserwował zmiany 
stężenia atmosferycznego dwutlenku węgla w   obserwatorium na szczycie wulkanu 
Mauna Loa (Hawaje). Dane pokazują systematyczny wzrost stężenia dwutlenku węgla 
w atmosferze o 2 ppm rocznie. Nieprzekraczalną granicą jest stężenie dwutlenku wę-
gla na poziomie 450 ppm. Przy tym tempie wzrostu osiągnięcie poziomu krytycznego 

może nastąpić około roku 2040 - 2050. Nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieple-
nia Ziemi. Ludzie w krajach rozwijających się będą nimi najbardziej dotknięci. Również 
w Polsce nastąpił w ostatnich latach wyraźny wzrost liczby katastrof wywołanych przez 
huraganowe wiatry. W  2007 roku, gdy do Polski trafiło potężne wsparcie w  postaci unij-
nych pieniędzy, nieśmiało przebijało się hasło o lokalnym planowaniu energetycznym. 
Wskazywaliśmy na potrzebę planowania w  ramach zrównoważonego rozwoju energe-
tycznego, gdzie znalazłoby się miejsce dla źródeł energii wykraczających poza central-
ny system zaopatrzenia w  energię elektryczną i  gaz. Podczas konferencji, seminariów  
i szkoleń mówiliśmy o konieczności prowadzenia badań i uwzględnienia w bilansie ener-
getycznym zaopatrzenia gmin w  nośniki energetyczne pochodzące z  odnawialnych,  
a także alternatywnych źródeł energii. Postulowaliśmy o wprowadzenie zintegrowanych 
systemów zarządzania energią, a  przy wprowadzaniu systemów wsparcia, aby nie pre-
ferowano wybranych technologii. Staliśmy wówczas na stanowisku, że wybór instalacji  
i wsparcie winno zostać oparte o odniesienia poza energetyczne. Wojna w Ukrainie przy-
pomniała boleśnie o wadze niezależności energetycznej. Po piętnastu latach, dopierow 
obliczu zagrozenia  samorządy zrozumiały, że lokalna energetyka może zapewnić bez-
pieczeństwo energetyczne mieszkańcom i przedsiębiorcom.
Siedząc w  ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub sa-
molotem, robiąc zakupy – korzystamy z  energii spalanych paliw kopalnych i  przyczy-
niamy się do emisji dwutlenku węgla. Korzystamy z drogiej, a przez niekorzystny  miks 
energetyczny z jeszcze może droższej energii. W ostatnich dniach opublikowano ranking 
cen energii w Europie i okazało sie, że najtańsza energia jest w krajach Skandynawskich, 
gdzie dominuje energetyka rozproszona oparta o odnawialne źródła energii.
PREDA pod kierownictwem dra inż. Tomasza Walskiego wydała poradnik dla osób pro-
wadzących indywidualne gospodarstwa domowe. Na bazie przeprowadzonych analiz 
wskazaliśmy w  nim, że wprowadzając niewielkie zmiany można odnieść duże oszczęd-
ności ekonomiczne, które mają podłoże w efektywności energetycznej, a przez to skut-
kują ochroną klimatu.
Dzięki współpracy PREDA z naukowcami udało się stworzyć źródło LED, które może za-
stąpić żarówkę sodową w istniejącej oprawie oświetlenia drogowego. Dodatkowo źró-
dło to zostało wyposażone w programowalny kalendarz uwzględniający zmianę mocy 
odpowiednią dla określonej klasy drogi. To, co ma zastosowanie w  oprawie, zmieści-
liśmy w   żarówce. Wystarczy zatem wymienić żarówkę, aby ograniczyć zużycie energii 
elektrycznej o  ponad połowę oraz moc urządzeń o  prawie połowę.
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest procesem długotrwałym i  wymagającym 
dobrego przygotowania. PREDA w stosunkowo krótkim czasie wykonała ponad 50 au-
dytów energetycznych koniecznych do realizacji prac pogłębionej termomodernizacji 
obiektów publicznych i  obiektów gospodarczych. Sporządzone audyty efektywności 
energetycznej pozwalaja na uzyskanie nagrody w postaci „białych certyfikatów”. Na pod-
stawie audytów zespoły projektowe PREDA w  dalszej kolejności wykonują kosztorysy  
i dokumentację projektową.
W raporcie Banku Światowego czytamy: „... dzięki rosnącej liczbie badań jest jasne, że 
rozsądna polityka niskoemisyjna może zwiększyć zatrudnienie i ocalić miliony istnień.
Coraz liczniejsze dowody naukowe i  nowe narzędzia ekonomicznego modelowania 
nie pozostawiają wątpliwości, że cele, jakimi są rozwój ekonomiczny i ochrona klimatu, 
mogą się wzajemnie uzupełniać”.
PREDA będzie w realizacji tej polityki aktywnie uczestniczyć.
Działalność firmy koncentruje się w obrębie doradztwa energetycznego. Do jej podsta-
wowych działań należy: Zarządzanie kosztami energii.

• Przygotowanie do certyfikatu 150:50001,
• Zarządzanie relacjami: klient - przedsiębiorstwo energetyczne,
• Auditing energetyczny,
• Organizacja systemów energetycznych opartych na odnawialnych i alternatywnych 
 źródłach energii oraz planowanie energetyczne dla lokalnych społeczności
• Pozyskiwanie środków finansowych dla projektów energetycznych,
• Szkolenia.

Kontakt:
PREDA sp. z o.o.

Plac Solny 14 lok.3
50-062 Wrocław
preda@preda.pl

ochrona klimatu a gospodarka energetyczna.
Doświadczenia rynkowo-wzdrożeniowe firmy Preda
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Śląskie Centrum Logistyki S.A. od ponad 30 lat jest 
jednym z liderów branży operatorów logistycznych. 
Wykorzystując swój największy atut – korzystną 
lokalizację na dynamicznie rozwijającym się rynku, 
oraz nieustannie dbając o stały rozwój pozostaje 
nowoczesnym hubem multimodalnym, oferującym 
szeroki wachlarz usług w branżach: transportu, 
spedycji i logistyki magazynowej. 

Portowa 28
44-100 Gliwice
www.scl.com.pl
marketing@scl.com.pl

KOMPLEKSOWO ZADBAMY
O LOGISTYKĘ TWOICH TOWARÓW

LOGISTYKA
MAGAZYNOWA

TRANSPORT
INTERMODALNY

TRANSPORT I SPEDYCJA
SAMOCHODOWA

AGENCJA CELNA
WOLNY OBSZAR CELNY

BREXIT
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Biznesowy Klub Grupy Amber
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instytut Technik  
innowacyjnych EMaG

Od kwietnia 2019 roku instytut Łukasiewicz – EMAG współtworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz, która jest jedną z największych tego 
typu organizacji badawczo-rozwojowych w Europie. Unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym, dostarczający 
atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, 
materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Sieć zatrudnia ok. 7,5 tysiąca pracowników, w tym 4,5 tysiąca naukowców 
i inżynierów. Instytuty są zlokalizowane w kilkudziesięciu polskich miastach, pracując dla przedsiębiorczości i wspierając 
rozwój polskich firm. Działając w formule Science is Business inicjuje spotykania z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które 
pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość. Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji 
do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami. Sieć Badawcza Łukasiewicz zwiększa szanse klientów na pozyskiwanie 
międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych. Celem czterech Grup Badawczych Łukasiewicza, które specjalizują  
się w obszarach: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia, jest 
wypracowanie portfela wspólnych projektów, wymiana doświadczeń i kompetencji oraz integracja pracowników. 

Instytut Łukasiewicz-EMAG, jako jednostka naukowo-badawcza mocno rozwijająca kompetencje w zakresie zastosowań 
sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, oddał do dyspozycji firmom i instytucjom publicznym dwa niezależne laboratoria. 
Pierwszym z nich jest ITSEF (IT Security Evaluation Facility) związany z oceną bezpieczeństwa produktów teleinformatycznych, 
drugim natomiast CUBE, czyli operacyjne centrum bezpieczeństwa działające 24 h na dobę. Eksperci Łukasiewicz - EMAG 
wspierają budowanie cyberświadomości przedstawicieli świata biznesu, administrację rządową i samorządową z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii w ramach kursów z zakresu SOC (Security Operations Center).

W Łukasiewicz-EMAG opracowano m.in. oprogramowanie w zakresie systemów wspomagania decyzji z predykcją zdarzeń, 
systemów monitorowania i sterowania, systemów bezpieczeństwa, analizatorów ryzyka w tym dla operatorów kluczowych. 
Kwalifikacje oraz duże doświadczenie pracowników, a także poziom wyposażenia laboratoriów pozwalają na rozwiązywanie 
szerokiej gamy problemów dla przemysłu, administracji, sektora obronności państwa. Instytut wykonuje również szereg 
ekspertyz i ocen na potrzeby organów i urzędów państwowych oraz indywidualnych zleceniodawców. Co ważne, jest 
w stanie pomóc firmom w każdej dziedzinie technologicznej dzięki współpracy w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 
oferującej biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni 
roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. 
Angażując przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze 
–przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz 
w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie 
tylko przez formularz na stronie także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce.  
Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

sieć Badawcza Łukasiewicz – instytut Technik innowacyjnych EMaG
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, NIP: 6340125399, E-mail: emag@emag.lukasiewicz.gov.pl tel.: 32-2007-600
www.emag.lukasiewicz.gov.pl
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www.bspszczyna.pl                 bspszczyna@bspszczyna.pl 

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE 

                         bank z tradycjami 
                                    od 115 lat 

Oferujemy: 

rachunki rozliczeniowe dla osób 
fizycznych, firm, rolników oraz 
jednostek budżetowych 

rachunki oszczędnościowe 

atrakcyjnie oprocentowane 
lokaty 

kredyty dostosowane do 
Twoich potrzeb 
kredyty dostosowane do 
Twoich potrzeb 

bankowość elektroniczna  
i mobilna 

Profil Zaufany, mojeID 

usługa BLIK 

możliwość złożenia wniosków 
500+, SDS, PFR i RKO przez 
bankowość elektroniczną 
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OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
„DIAGO-TEST”  Sp. z o.o.

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

Kontakt: tel. 518 549 302

Oferujemy m.in.
KURSY

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

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

przez osoby indywidualne w projektach unijnych.

• Operatorów maszyn
   budowlanych
• Spawalnicze MAG, TIG, 
   MIG, MMA
• Prawa jazdy kat. A, B, B+E,
   C, C+E, D
• Kwalifikacji zawodowej 
   kierowców
• Kierowców wózków 
   jezdniowych
• Operatorów podestów 
   ruchomych
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OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
„DIAGO-TEST”  Sp. z o.o.

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

Kontakt: tel. 518 549 302

Oferujemy m.in.
KURSY

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

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

przez osoby indywidualne w projektach unijnych.

• Operatorów maszyn
   budowlanych
• Spawalnicze MAG, TIG, 
   MIG, MMA
• Prawa jazdy kat. A, B, B+E,
   C, C+E, D
• Kwalifikacji zawodowej 
   kierowców
• Kierowców wózków 
   jezdniowych
• Operatorów podestów 
   ruchomych
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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 bardzo dobrą opinią. Od po-
czątku istnienia gwarantuje nie tylko najwyższą jakość wytwarzanych składników krwi, 
ale również najwyższy standard wykonywanych badań laboratoryjnych i wirusologicz-
nych oraz zapewnia pełny zestaw odczynników w serologii grup krwi. Rocznie Centrum 
pobiera ponad 60 tysięcy litrów krwi i zaopatruje w krew 130 szpitali i klinik regionu 
śląskiego.  Prowadząc działalność przez 70 lat pobraliśmy blisko 4 miliony litrów krwi od 
ponad 5 milionów krwiodawców.  Wszystkie składniki krwi przygotowywane są przez 
doświadczony personel na nowoczesnym sprzęcie, co gwarantuje skuteczną terapię. 
Powołany w 1969 roku  Bank Tkanek przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa                                               
i Krwiolecznictwa w Katowicach przygotował ponad 80 000 różnego rodzaju przeszcze-
pów biostatycznych, biowitalnych, opatrunków biologicznych oraz hodowli komórek 
dla ponad 200 szpitali z całej Polski. Wysokie standardy kwalifikacji dawców tkanek i 
metody ich przetwarzania , konserwacji i sterylizacji są efektem stosowania wysokowy-
specjalizowanych procedur opracowanych zgodnie z wytycznymi Europejskiego oraz 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek. Jako jedyne Centrum Krwiodawstwa 
w kraju jesteśmy producentem kilkudziesięciu rodzajów odczynników diagnostycz-
nych stosowanych w serologii grup krwi. Odbiorcami naszych odczynników jest około 
400 laboratoriów  i pracowni serologicznych w całej Polsce.   Niektóre z nich są własny-
mi opracowaniami chronionymi patentami oraz nagrodzonymi medalami i wyróżnie-
niami na   międzynarodowych salonach wynalazczości w Brukseli, Paryżu , Genewie, 
Pittsburgu, Norymberdze i  Budapeszcie. Centrum posiada certyfikat ISO 9001:2008, a 
także zdobyło srebrny medal  „ Perły Medycyny’’ oraz  godło  „Teraz Polska’’.   
   
Naszym pragnieniem jest, aby krwiodawstwo i krwiolecznictwo w regionie śląskim sta-
ło na najwyższym, światowym poziomie Pomimo, że Centrum nie jest placówką nauko-
wą, prowadzi szereg tematów badawczych i wdrożeniowych, współpracując z wieloma 
ośrodkami m.in. z Śląskim  Uniwersytetem Medycznym  i  Uniwersytetem Jagiellońskim.      
Świadectwem skutecznego wdrażania postępu w zakresie nauk medycznych                                       
i nowatorskich jest  Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP za najlepszy wynalazek roku 
2003 oraz Laur Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Działalność ta 
dotyczy różnych specjalności jak  : chirurgia, ortopedia, kardiochirurgia czy biotechno-
logia. Efektem współpracy są opublikowane doniesienia naukowe, wdrożenia a także 
ponad 30 patentów.     
W 2000 roku w ramach Światowej Wystawy Wynalazków i Nowoczesnych Technologii 
uzyskaliśmy w Brukseli Złoty Medal za zaprojektowany i opatentowany pierwszy w Pol-
sce ambulans do pobierania krwi. 

Obecnie posiadamy 8 ambulansów i organizujemy najwięcej wyjazdowych akcji pobie-
rania krwi w Polsce  ( ponad 1800 rocznie ).     
Od lat staramy się wdrażać pomysły innowacyjne.  W roku 2018 został  zaprezentowa-
ny  pierwszy na świecie elektryczny ambulans do pobierania krwi. Wyprodukowany w 
Bolechowie pojazd został nagrodzony na Międzynarodowych Targach Wynalazków i 
Innowacji INTARG 2018. 
Ambulans spełnia wszystkie standardy i przepisy obowiązujące w centrach krwiodaw-
stwa. Umożliwia także zdalną transmisję danych do komputerowego systemu Banku 
Krwi. Ambulans posiada napęd elektryczny o mocy 160 kW i baterie o pojemności 160 
kWh. 
Rok 2022 to kolejne wdrożenie – Kompleks magazynów czterech automatycznych 
mroźni osocza wraz z adaptacją otoczenia magazynów. Magazyn wraz z robotami, któ-
re umożliwiają automatyczne dostarczenie osocza do każdej pracowni. Takiego rozwią-
zania nie ma aktualnie w żadnej placówce służby krwi w Polsce. 
Te wszystkie dokonania i osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania ponad 
300  pracowników Centrum. Kolejne wyzwania i ambitne plany dalszego rozwoju wy-
magają nieustannego pogłębiania wiedzy i wysiłku wszystkich pracowników.
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PASJA GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

facebook.com/SzczesniakPS
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GPP Business Park
energooszczędny kompleks biurowy

GPP Business Park to kompleks czterech energo-
oszczędnych biurowców (Goeppert Mayer, Stern,  
Alder, Bloch) zlokalizowanych 2 km od centrum Katowic.  
Do zaoferowania ma łącznie 30  000 mkw. nowocze-
snej powierzchni biurowej i najwyższy wskaźnik miejsc 
parkingowych w Katowicach. W kompleksie zastosowano  
innowacyjne systemy energooszczędne oraz odnawialne  
źródła energii takie jak: tri-generacja, fotowoltaika, gazowe pompy 
ciepła  i windy odzyskujące energię – również podczas jazdy  
w górę. Nowoczesne technologie pozwoliły na zmniejszenie  
zużycia energii o 50% i obniżenie kosztów mediów o 1,5 €  
w porównaniu do standardowych budynków przy pracy na dwie zmiany.   
Kompleks stworzony został w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.  
Wszystkie budynki spełniają standard BREEAM na najwyższym poziomie Oustanding.

Pierwszy w Polsce budynek plus energetyczny

Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom budynki kompleksu GPP emitują 70% mniej CO2 do  
atmosfery w porównaniu do referencyjnych budynków, a zastosowane w kompleksie roz-
wiązania  przyczyniają się do zwiększenia komfortu pracy użytkowników oraz wpływają 
pozytywnie na ich efektywność i dobre samopoczucie. 

Na pierwszy miejscu stawiamy komfort pracy 
i ochronę środowiska

Założenia skupiają się na:

•	 maksymalnym komforcie najemców,

•	 zdrowym środowisku pracy,

•	 łatwości aranżacji i rearanżacji powierzchni,

•	 zastosowaniu najnowocześniejszych technologii,

•	 gwarancji niezawodności systemów budynkowych,

•	 niskich kosztach eksploatacji,

•	 ochronie środowiska naturalnego.

Nieustannie poszerzany jest wachlarz usług dla najemców GPP, na terenie kompleksu 
można korzystać z: sal konferencyjnych, wirtualnego biura, siłowni, przedszkola, bistro, 

paczkomatu oraz bankomatu i sklepu spożywczego. 
Stworzyliśmy wyjątkowe miejsce pracy z myślą o ludziach i dla ludzi. Na przestrzeni 

lat wypracowaliśmy wysoki komfort pracy, co przekłada się na efektywność, 
samopoczucie i racjonalne koszty mediów, przy jednoczesnym poszanowaniu 

środowiska. 

www.gppbusinesspark.pl
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Synergia systemów automatyki 
i technologii informatycznych

Od 1988r. wykonujemy systemy sterowania i wizualizacji pracy linii technologicznych 
oraz różne aplikacje wspomagające procesy produkcji.

Wśród nich szczególne miejsce zajmuje nasz system BLEO, zaprojektowany 
do lokalizowania położenia przedmiotów na hali produkcyjnej, gdzie najczęściej 
zawodzą systemy oparte o sygnał GPS – z uwagi na blaszany dach i ściany  
hal przemysłowych. Opracowane przez nas skanery BLEO oraz nadajniki  
pomiarowe w standardzie BLE rozszerzają zakres zastosowań systemu  
o bezprzewodowe monitorowanie pracy maszyn oraz parametrów środowiskowych.

W systemie lokalizacji BLEO zasilane bateryjnie  
miniaturowe nadajniki radiowe BLEO-T, przymocowane  
do poszukiwanych przedmiotów, cyklicznie rozgłaszają  
dane.
Skanery BLEO-S rozpoznają wszystkie nadajniki 
i przekazują uzyskane od nich informacje kablowo lub 
poprzez sieć WiFi do aplikacji zarządzającej systemu.
W oparciu o siłę odbieranego przez skanery sygnału 
aplikacja ta wyznacza strefę, w której znajduje się 
poszukiwany przedmiot. 
Aplikacja zarządzająca pozwala klientowi na samodzielne 
konfigurowanie systemu oraz informuje go z wyprze-
dzeniem o zbliżającej się konieczności wymiany baterii 
w nadajnikach.

W obszarze, gdzie rozmieszczone są skanery BLEO, 
możemy zainstalować też nadajniki pomiarowe,  
informujące o:

• temperaturze,
• wilgotności,
• drganiach - w 3 osiach,
• kącie położenia,
• obecności osób (czujnik PIR),
• otwarciu drzwi (z czujnikiem magnetycznym),
• sygnałach mierzonych przez zewnętrzne czujniki.

W oparciu o otrzymane dane pomiarowe możemy 
kontrolować np. temperaturę i wilgotność w obszarze  
produkcyjnym, gdzie jest to istotne (a nawet  
w aptece!), albo drgania i temperaturę korpusu maszyny, 
których poziom może zwiastować zbliżającą się awarię. 
Zakres możliwych zastosowań  
ogranicza tu tylko nasza wyobraźnia!

AF SEKO sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17, www.seko.com.pl, bok@seko.com.pl
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www.sunshade-experts.com

Firma Droma - Sunshade Experts jest europejskim liderem 
w dziedzinie produkcji nowoczesnych osłon przeciwsłonecz-
nych. Od 1993 roku firma produkuje różnego typu osłony, 
począwszy od rolet aluminiowych, poprzez markizy koszowe, 
tarasowe, pergole, skończywszy na nowoczesnych screenach, 
w których mocno się wyspecjalizowała i które są aktualnie 
wiodącym produktem firmy. 

Dzięki szerokiej wizji biznesowej właścicieli firmy, Droma - 
Sunshade Experts nie zatrzymuje się tam, gdzie możliwości 
innych dobiegają końca. Dynamiczny rozwój nowych produk-
tów oraz stałe poszerzanie oferty zgodnie z oczekiwaniami 
klientów, sprawiły, że Droma - Sunshade Experts jest dzisiaj 
nie tylko liczącym się w swojej branży producentem, ale 
również projektantem systemów i rozwiązań w zakresie 
ochrony przeciwsłonecznej, które dystrybuuje od 2005 roku 
w różnych krajach Europy. W ofercie firmy znajduje się ponad 
100 produktów, a każdy z nich produkowany jest pod wymiar, 
wskazany przez klienta co do milimetra! W ciągu 29 lat 
działalności firma wyprodukowała dziesiątki milionów sperso-
nalizowanych osłon przeciwsłonecznych, wspierając tym 
samym swoich europejskich dostawców stabilnymi zamówie-
niami i kontynuacją produkcji. 

We wrześniu 2015 roku wyprodukowaliśmy setną sztukę 
naszego czołowego produktu screenowego – RS Smart 100, 
który obecnie produkowany jest w dziesiątkach tysięcy sztuk 
rocznie. Ten przeskok doskonale obrazuje błyskawiczny rozwój 
firmy. 

W 2015 roku Droma - Sunshade Experts wystawiła się na 
pierwszych targach branżowych w Paryżu. Od tego czasu jest 
regularnym wystawcą, na wszystkich największych imprezach 
branżowych w Europie, prezentując za każdym razem jedne 
z największych i najnowocześniejszych stoisk jak również 
imponującą liczbę produktów sięgającą każdorazowo 
kilkudziesięciu sztuk.

Droma - Sunshade Experts posiada również własną flotę 
samochodów przystosowanych do przewozu dłużycy, tym 
samym jest zupełnie samowystarczalna w zakresie szeroko 
zakrojonych dostaw do klientów na terenie całej Europy. 
Obecnie flota liczy ponad 70 samochodów w tym solówek 
z przyczepami oraz busów. 



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

Menedżer Roku 2016 na Ślasku
Janusz Paterman - Restaurator

Menedżer 25-lecia na Śląsku 
Zbigniew Gieleciak – Prezes RCGWiŚ SA

Menedżer 25-lecia na Śląsku 
Jerzy Łoik – Wiceprezes KSSE

Wyróżniona PREVAC Sp.z o.o. w Rogowie  
Prezes Zarządu dr inż. Andreas Glenz

Menedżer 25-lecia na Śląsku 
Beata Drzazga , prezes Beta Med SA

Członek Honorowy Stowarzyszenia 
Tadeusz Koczkowski 

Członek Honorowy Stowarzyszenia
Prezes RIG Katowice, Tomasz Zjawiony

Menedżer 25 lecia na Śląsku                                                                                                           
Prezes Jerzy Szymura, SI Rekord Sp. z o.o.

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

Zasłużony dla Regionalnego Środowiska Menedżer-
skiego Prezes Zarządu Stalprofit SA. Jerzy Bernbard
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Zarząd Stowarzyszenia Laur Kompetencji i Umiejetności RiG
Katowice

Menedżer Roku 2012 na Śląsku
Zenon Górniak Prezes Zarządu Huta Łabędy

Prezes Zarządu dr. hab. Józef Myrczek
Bank Spółdzielczy w Katowicach

Menedżer roku Józef Dreinert
Izba Rzemieślnicza

Zasłużony dla Regionalnego Środowiska menedżerskiego  
Janusz Pilszak Redaktor Naczelny miesięcznika 

Europerspektywy

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

Prezes Izby Rzemieślniczej
prof. Jan Klimek

Menedżer 25-lecia na Śląsku 
Andrzej Milanowski  

Prezes - Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Menedżer 20-lecia na Śląsku 
prof dr inż Zbigniew Śmieszek 

Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Pierwsi Członkowie Honorowi Stowarzyszenia
Adam Garczyński, Jan Klimek, Andrzej Zając

Regionalne Forum Polityki Gospodarczej Pierwsza Gala „Sukces na Śląsku”

54

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY



ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMYŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW WYRÓŻNIA W KONKURSIE: SUKCES NA ŚLĄSKU  LUDZIE I FIRMY

Wyróżniona Beata Drzazga
Menedżer 25 lecia na Śląsku 

Prezes Zarządu BetaMed

Wyróżniony Technopark Gliwice Sp. z o.o.
Firma roku na Śląsku

prof.dr inż. Jan Kosmol

Wyróżniony Andrzej Malinowski
Firma roku na Śląsku 

Prezes Zarządu Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Wyróżniony IPRO EKOPAK
Firma roku na Śląsku

Prezes Zarządu Michał Gawronski

Wyróżniony prof. dr hab. Jan Klimek
Zasłużony dla regionalnego środowiska menedżerskiego 

Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach

Wyrózniona Firma Brax
Firma roku na Śląsku

Maciej Sikora właściciel

Wyróżniony Jakub Wyciślik
Menedżer roku na Śląsku

Właściciel Firmy FHU KEJA

Wyróżniony SAG Sp. z o.o.
Firma roku na Śląsku 

Prezes Zarządu Jerzy Gas

Wyróżniony Adam Rams
Menedżer 25 lecia na Śląsku

Wiceprezes Zarządu Delta Trans

UROCZYSTOŚĆ  WRĘCZANIA WYRÓŻNIEŃ - GALA „SUKCES NA ŚLĄSKU” ZA ROK 2019
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