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Wprowadzenie
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG w Katowicach) jest organizacją samorządu
gospodarczego powołaną 13 lutego 1990 r. i zarejestrowaną 21 marca 1990 r. Izba posiada
osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych wraz
z jej późniejszymi nowelizacjami (Dz. U. 35 poz. 195, ze zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o organizacjach pracodawców wraz z jej późniejszymi nowelizacjami (tj. Dz. U. nr 84,poz. 710
z 2009 ze zm.) oraz postanowień własnego Statutu.
W okresie sprawozdawczym Izba przechodziła szereg zmian organizacyjnych, w wyniku których
wyklarowała się obecna struktura organizacyjna, w ramach której funkcjonują:
Zespół ds. Samorządowych
Zespół ds. Realizacji Przedsięwzięć Kluczowych
Zespół ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów
Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej
Zespół ds. Promocji i PR
Administracja,
Kadry/księgowość,
Gabinet Prezesa.
Praca zespołów jest wspierana przez Specjalistę ds. informacji prawnej oraz Pełnomocnika
ds. SZJ. W działaniach Izby czynnie uczestniczą również członkowie Prezydium Izby oraz Rzecznik Praw
Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach – są to funkcje społeczne.
Przy Izbie funkcjonuje także Sąd Arbitrażowy oraz, decyzją Prezesa Izby z dnia 1.03.2018 r. Regionalne
Centrum Innowacji.
Lata 2014-2018 to okres dużej dynamiki rozwojowej, wprowadzania i modyfikowania usług
oraz produktów Izby, w odpowiedzi na potrzeby rynkowe. Do najważniejszych, realizowanych
przedsięwzięć izbowych, w ww. okresie, należały, m.in.: kolejne edycje (IV-VII) Europejskich Kongresów
Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Gale Laurów Umiejętności i Kompetencji (edycje: XXIII-XXVI),
opisane w niniejszym Sprawozdaniu, łącznie z pozostałymi, podejmowanymi działaniami.
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WYDARZENIA
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
W okresie sprawozdawczym zorganizowano cztery edycje Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw:
- IV EKMŚP 22 – 25 września 2014 r.
- V EKMŚP 12 – 14 października 2015 r.
- VI EKMŚP 10 – 12 października 2016 r.
- VII EKMŚP 18 – 20 października 2017 r.
Obecnie trwają przygotowania do VIII edycji Kongresu, która zaplanowana jest na 17 – 19 października
2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest płaszczyzną dyskusji skupiających
przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, administracji
samorządowej wszystkich szczebli oraz rządowej. Hasłem przewodnim wszystkich Kongresów jest:
„Nauka — Biznes — Samorząd — RAZEM DLA GOSPODARKI”. Wierzymy, że współpraca pomiędzy
trzema środowiskami daje szansę na stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi innowacyjnej
i konkurencyjnej gospodarki. Podczas wszystkich edycji Kongresu patrzymy na sektor MŚP z szerokiej
perspektywy i analizujemy go w wielu kontekstach. Jednocześnie dajemy przedsiębiorcom narzędzia
i wiedzę, które pomagają im w codziennym rozwijaniu siebie i swojego biznesu.
Kongres z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem przedsiębiorców, praktyków biznesu,
samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju.
O zasięgu, prestiżu i uniwersalnym wymiarze Kongresu najdobitniej mówią liczby:
IV EDYCJA:
- 4 dni debat i spotkań,
- 45 wydarzeń,
- 400 ekspertów
- 3400 zarejestrowanych uczestników,
- przedstawiciele 35 krajów.
Hasło Kongresu: „10 lat przedsiębiorczości bez granic” symbolicznie nawiązywało do 10 rocznicy
wstąpienia Polski w struktury unijne. Głównym celem IV edycji było podsumowanie działalności małych
i średnich przedsiębiorstw w latach 2004 – 2014. Debaty skupiały się na możliwościach, jakie stworzyło
polskim firmom wejście do Unii Europejskiej. IV edycja Kongresu odbyła się pod Honorowym
Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Przewodniczącego Komisji Europejskiej José
Manuela Barroso oraz Parlamentu Europejskiego. Współorganizatorami byli: Ministerstwo
Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, a
Współgospodarzami:
Wojewoda
Śląski,
województwa:
śląskie,
małopolskie
oraz opolskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.
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V EDYCJA:
- 3 dni debat i spotkań,
- 63 panele dyskusyjne i 12 wydarzeń towarzyszących,
- 6 000 uczestników,
- 400 gości zagranicznych z 42 krajów.
Wydarzenie obyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Komisji Europejskiej
oraz pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego. Współorganizatorami Kongresu byli:
Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytet Śląski
a Współgospodarzami: województwa: śląskie, małopolskie i opolskie, Miasto Katowice, Wojewoda
Śląski oraz Górnośląski Związek Metropolitalny. Kongres po raz pierwszy odbył się
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, które stało się wizytówką miasta
i głównym miejscem spotkań biznesowych w regionie. Ponad 60 paneli skupiało się wokół
najważniejszych zagadnień związanych z sektorem MŚP. Dużą wagę przywiązano do takich tematów,
jak rozwijanie biznesu w ramach rodzinnych struktur, korzystanie z nowoczesnych technologii, bariery
prawno-administracyjne, współpraca z nauką i samorządem oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw.
VI EDYCJA:
- 3 dni debat i spotkań,
- ponad 80 sesji tematycznych i wydarzeń towarzyszących,
- ponad 7 000 zarejestrowanych uczestników,
- 35 krajów pochodzenia gości.
Wydarzenie odbyło się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego. Gospodarzem V edycji
Kongresu było Miasto Katowice, Współgospodarzami: Wojewoda Śląski, województwa: śląskie oraz
małopolskie, Górnośląski Związek Metropolitalny, a Głównym Partnerem Merytorycznym: Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerami Merytorycznymi byli: Krajowa Izba Gospodarcza,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Kongres odbył się pod hasłem „Trzy dni inspiracji dla innowacji”
Wśród gości specjalnych Kongresu znaleźli się obecni i byli przedstawiciele Rządu RP, a także
reprezentanci organów Unii Europejskiej: Elżbieta Bieńkowska – Komisarz UE ds. Rynku
Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury
Dziedzictwa Narodowego, Jan Krzysztof Bielecki – Prezes Rady Ministrów w 1991 roku, Janusz
Steinhoff – Minister Gospodarki w latach 1997 – 2001., Prof. Jerzy Buzek Premier Rządu RP w latach
1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, jako Przewodniczący
Komitetu Honorowego Kongresu, który zawsze aktywnie go wspierał i czynnie w nim uczestniczył.
VII EDYCJA
- 3 dni debat i spotkań,
- 100 wydarzeń,
- 500 panelistów
- ponad 6000 uczestników
- 39 reprezentowanych krajów.
VII edycja Kongresu odbyła się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Honorowym
Patronatem Ministerstwa Rozwoju, Wojewody Śląskiego i Małopolskiego. Współgospodarzami
Kongresu byli: Miasto Katowice, województwo śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny, Wojewoda
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Śląski. Głównym Współorganizatorem: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Współorganizatorami: Politechnika Śląska, Województwo Małopolskie oraz Krajowa Izba Gospodarcza,
a Głównym Partnerem Merytorycznym: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Hasło „Uwolnić biznes!” było motywem przewodnim VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, rozumianym jako wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców, wyrażający
gotowość zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję
zagraniczną, na rzecz którego chcemy realnie działać.
Owocem każdej edycji wydarzenia jest publikacja zawierająca wnioski z największego spotkania
sektora MŚP w Europie. Każdego roku Rekomendacje stanowiące zbiór postulatów wypracowanych
podczas paneli kongresowych, przekazywane są na ręce tych, którzy tworzą rzeczywistość gospodarczą
w Polsce i Europie.

Targi Biznes Expo
Targi Biznes Expo od samego początku towarzyszą Europejskiemu Kongresowi MŚP. Stanowią
przestrzeń dla bezpośredniego kontaktu przedstawicieli firm, samorządu, instytucji oraz nauki. Bogata
oferta targów zawiera stoiska prezentujące różnorodne usługi i produkty dla MŚP, ale również punkty
konsultacji eksperckich, otwarte warsztaty i wykłady, dostarczające praktycznej wiedzy niezbędnej
w kierowaniu firmą czy okazji do nawiązania nowych relacji biznesowych podczas spotkań B2B
i networkingu. Ofertę uzupełniają ekspozycja wynalazków młodych naukowców, a rezultat stanowi
wiele pozytywnych przykładów udanej współpracy projektantów z przedsiębiorcami.
23-24 września 2014 r.:
- 2 dni ekspozycji
- 48 wystawców
- miejsce: Centrum Konferencyjne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
12-14 października 2015 r.:
- 3 dni ekspozycji
- 103 wystawców
- miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
10-12 października 2016 r.
- 3 dni ekspozycji
- 120 wystawców
- miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
18-20 października 2017 r.
- 3 dni ekspozycji
- 110 wystawców
- miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
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Program „Samorząd, który wspiera MŚP”

Ogólnopolski Program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym
Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program skierowany jest do jednostek
samorządu terytorialnego różnego szczebla. Jego celem jest wyłonienie i promocja samorządów, które
stwarzają przedsiębiorcom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.
IV edycja Programu (2014r.)
22 września 2014r. wręczono 3 wyróżnienia konkursowe Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”
oraz 15 wyróżnień honorowych.
V edycja Programu (2015r.)
W V edycji Programu, której finał odbył się 12 października, wręczono 9 wyróżnień konkursowych oraz
3 honorowe.
VI edycja Programu (2016r.)
W dniu 11 października, podczas Gali, laureatom VI edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”
przyznanych zostało pięć wyróżnień w kategorii „Miasto” oraz po jednym w kategoriach „Gmina
miejsko-wiejska” i „Gmina wiejska”. Przyznano również 2 wyróżnienia honorowe.
VII edycja Programu (2017r.)
Podczas ostatniej edycji Konkursu, która odbyła się 18 października, wręczono 8 wyróżnień
konkursowych oraz 2 honorowe.

Laury Umiejętności i Kompetencji
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 gale wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji. Corocznie
Izba dziękuje poprzez Diamentowe, Kryształowe, Platynowe i Złote Laury ludziom niezwykłym, którzy
w minionym okresie swoimi umiejętnościami, kompetencjami oraz swoim autorytetem wspierają
procesy zmian w naszym regionie i kraju oraz przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku
Polski w świecie.
17 stycznia 2015 r. – gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji XXIII edycji. Diamentowym
Laureatem został ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski. Ceremonię zakończył koncert pt.
„Cudowny świat musicalu”. Wystąpiła orkiestra symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją
Sławomira Chrzanowskiego z udziałem solistów warszawskiego Teatru ROMA: Edyty Krzemień, Ewy
Prus, Łukasza Talika i Damiana Aleksandra.
16 stycznia 2016 r. – gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji XXIV edycji. Diamentowym
Laureatem została Hanna Suchocka – Premier RP w latach 1992-1993, Minister Sprawiedliwości
i Prokurator Generalny w latach 1997 – 2000, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie
Maltańskim w latach 2001 – 2013. Uroczystą galę uświetnił koncert „Ray Wilson - Genesis Classic”.
5 stycznia 2017 r. – gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji XXV edycji. Diamentowym
Laurem został uhonorowany Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc. Gala odbyła się
w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uroczystość uwieńczona
była koncertem w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą
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wybitnego dyrygenta Marca Piollet. Gwiazdą wieczoru był światowej sławy tenor operowy Piotr
Beczała.
20 stycznia 2018 r. – gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji XXVI edycji. Diamentowy Laur
otrzymali liderzy życia gospodarczego naszego kraju tj. Kazimierz Pazgan - Prezes Zarządu Grupy
Konspol oraz polski rzemieślnik i przedsiębiorca, znany z działalności charytatywnej, samorządowiec,
wydawca i felietonista tygodnika "Strzelec Opolski”- Kazimierz Cebula. Galę, która odbyła się w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu, uświetnił koncert „Korowód” w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta
Katowice „Camerata Silesia”.
Łącznie w okresie sprawozdawczym przyznano:
- 5 Diamentowych Laurów Umiejętności i Kompetencji,
- 8 Kryształowych Laurów z Diamentem,
- 28 Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji,
- 18 Platynowych Laurów „Pro Publico Bono”,
- 5 Platynowych Laurów „Ambasador Spraw Polskich”,
- 7 Platynowych Laurów „Kultura i Media”,
- 9 Platynowych Laurów „Nauka i Innowacyjność”,
- 7 Platynowych Laurów „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”,
- 20 Platynowych Laurów „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”,
- 2 Platynowe Laury „Doskonała Załoga”,
- 1 Platynowy Laur „Firma Społecznie Odpowiedzialna”,
- 2 Platynowe Laury „Talent – praca i charakter”,
- 1 Platynowy Laur „Wydarzenie Roku”,
- 1 Platynowy Laur „Obecność na rynku globalnym”,
- 1 Platynowy Laur „ Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca
na potrzeby firm”,
- 26 Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji,
- 166 Złote Laury Umiejętności i Kompetencji,
oraz 4 Nagrody Specjalne „Orzeł Piastów Śląskich.

Konkursy
Konkurs „Śląska Nagroda Jakości”
Konkurs Śląska Nagroda Jakości ma na celu promowanie osiągnięć przedsiębiorstw oraz instytucji,
realizujących ideę ciągłego doskonalenia. Nadrzędnym celem jest promocja nowoczesnej filozofii
Zarządzania przez jakość TQM oraz liderów urzeczywistniających tę koncepcję. Misją Konkursu jest
wyłonienie spośród grona śląskich przedsiębiorców i instytucji tych, które z największym powodzeniem
system ten wdrożyły w celu polepszenia swoich usług i produktów.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie edycje Konkursu (2015r., 2016r.). Wręczono wówczas 6
nagród zespołowych oraz 8 nagród honorowych.
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Program „Stawiamy na Jakość”
Program „Stawiamy na Jakość”, skierowany jest do firm oraz organizacji mających wdrożony system
zarządzania jakością ISO. Celem Programu jest wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja.
W okresie sprawozdawczym wręczono 13 certyfikatów „Stawiamy na Jakość”.

Konkurs Przedsiębiorstwo „Fair Play”
Ideą Konkursu Przedsiębiorstwo Fair Play jest promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości
w biznesie, a także poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich, poprzez promowanie w środkach
masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą.
W okresie sprawozdawczym 2014 – 2018 r. za pośrednictwem naszej Izby udało się pozyskać do
Konkursu 10 Firm.

Działalność organów Izby

Działalność Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, w okresie sprawozdawczym, organizował pracę
Izby we wszystkich obszarach jej działalności, reprezentował Izbę i interesy zrzeszonych w niej
przedsiębiorców, inicjował szereg projektów i przedsięwzięć oraz podejmował współpracę z różnymi
środowiskami celem wsparcia realizowanych przez Izbę działań, do których należały m.in.:

Współpraca z administracją rządową i samorządową Prezesa Izby
W okresie sprawozdawczym Prezes Izby podejmował współpracę z władzami województwa śląskiego
i jego miast, a także województw sąsiadujących.
Prezes uczestniczył również w licznych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej, w tym
Ministrami i Posłami na Sejm RP, m.in. w ramach organizacji inicjatyw izbowych, w tym kolejnych edycji
Europejskich Kongresów MŚP, opisanych w niniejszym sprawozdaniu.

Współpraca z samorządem gospodarczym i firmami członkowskimi Prezesa Izby
W latach 2014-2018 Prezes Izby podejmował stałą współpracę z samorządem gospodarczym
województwa śląskiego, poprzez organizację i udział w spotkaniach z przedstawicielami terytorialnych
izb gospodarczych województwa śląskiego, izb branżowych oraz delegatur RIG w Katowicach.
W okresie sprawozdawczym, Prezes Izby prowadził również izbowe spotkania firm członkowskich,
które sprzyjały budowaniu dialogu środowiska biznesowego oraz umacniały rolę samorządu
gospodarczego.
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Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą Prezesa Izby
Prezes Izby czynnie współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą, pełniąc w Krajowej Izbie Gospodarczej
funkcję I Wiceprezesa w kadencjach 2013-2017 oraz 2017-2021.
W okresie sprawozdawczym Prezes Izby uczestniczył w posiedzeniach Prezydium KIG, posiedzeniach
Rady KIG oraz wyborach na kolejną kadencję, jak również misjach gospodarczych, m.in.:
w 2014
26.06.2014-Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIG,
posiedzenie Prezydium KIG
18.09.2014- Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium KIG
27.11.2014- Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium KIG,
18.12.2014-Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Rady KIG, posiedzenie Prezydium KIG,
spotkanie świąteczno-noworoczne
w 2015
2015-udział w spotkaniach gremiów KIG, m.in. w posiedzeniach Prezydium KIG , posiedzeniu Rady
KIG (16.04.2015 i 17.12.2015).
19.02.2015-Warszawa, Ufficio Primo, debata gospodarcza z okazji 25-lecia Krajowej Izby
Gospodarczej;
18.06.2015-Katowice, RIG, spotkanie z Przewodniczącym Komitetu Gospodarki Miejskiej KIG Panem
Zenonem Kiczką oraz Ekspertem Ekonomicznym Komitetu Ryszardem Moczyńskim w sprawie
propozycji powołania Rady ds. Kompetencji Sektora Gospodarki Miejskiej, jako jednej
z projektowanych 15 rad sektorowych w działaniu 2.12 PO WER, realizowanego przez PARP oraz
zaangażowania w tę inicjatywę regionalnych izb gospodarczych
w 2016
17.03.2016-Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium KIG
21.04.2016- Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium KIG
10-13.05.2016 - Chorwacja, Dubrownik, udział w misji gospodarczej KIG oraz w V Forum Regionów
Chorwacji i Polski, w panelach: „Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) – SSE jako klucz sukcesu
gospodarczego Polski”; „Regionalny samorząd, jako siła napędowa rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw”,
16.06.2016 - Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium KIG,
17.11.2016 - Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium KIG,
15.12.2016 - Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Rady KIG.
w 2017
20.04.2017 - Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium KIG,
25.05.2017 - Warszawa, KIG, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIG,
29.06.2017 - Warszawa, KIG, I posiedzenie Rady KIG w kadencji 2017-2021.
29.06.2017 - wybór na I Wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej w kadencji 2017-2021
5-8.09.2017 - Kazachstan, EXPO 2017 w Astanie, misja gospodarcza KIG-Forum w Kazachstanie
z udziałem Prezydenta RP
21.09.2017 - Warszawa, posiedzenie Prezydium KIG
18.10.2017 - wyjazdowe posiedzenie Prezydium KIG w ramach VII Europejskiego Kongresu MŚP
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w 2018
18.01.2018 - Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, Prezydium KIG
15.03.2018 - Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium
19.04.2018 - Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, posiedzenie Prezydium KIG
Cykliczne, ważne wydarzenia izbowe lub związane bezpośrednio z Izbą, w których czynnie
uczestniczył Prezes Izby
W okresie sprawozdawczym Prezes Izby inicjował
ważne wydarzenia, organizowanych
i współorganizowanych przez RIG w Katowicach, w których brał czynny udział. Poniżej wybrane
przykłady:
-Gale Laurów Umiejętności i Kompetencji, w tym 2017 roku jubileuszowa XXV Gala, jak również Gale
wręczenia opolskich Laurów Umiejętności i Kompetencji,
-Europejskie Kongresy Małych i Średnich Przedsiębiorstw (edycje: IV, V, VI, VII)
-spotkania izb terytorialnych województwa śląskiego oraz delegatur RIG w Katowicach,
-posiedzenia Prezydium oraz rady Izby, także spotkania Wiceprezesów Izby, Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady oraz Prezesów Delegatur Izby, a także Komisji Rady Izby, w tym
inicjatywy organizowane w Delegaturach Izby (np. doroczne uroczystości Delegatur Izby w Bytomiu,
Chorzowie, Czechowicach-Dziedzicach, Pawłowicach, Sosnowcu, Świętochłowicach-Rudzie Śląskiej, a
także jubileuszowe uroczystości delegatur), czy też w ramach Komisji Rady (np. coroczne Koncerty
Papieskie organizowane przez Forum Młodych w Muzeum Zamkowym w Pszczynie)
-spotkania członkowskie Izby
-spotkania z Konsulami Generalnymi oraz Honorowymi z Południa Polski,
-konferencje dot. firm rodzinnych,
-spotkania dot. gospodarki ze studentami w Izbie, m.in. studentami Międzynarodowych Studiów
Polskich Uniwersytetu Śląskiego,
-spotkania firm branży medycznej,
-Forum GoExport,
-liczne spotkania w ramach organizacji Europejskich Kongresów MŚP oraz Laurów Umiejętności
i Kompetencji, w tym narady wewnętrzne
-cykliczne Msze Św. w intencji środowisk gospodarczych
W okresie sprawozdawczym Prezes Izby wydał również liczne Zarządzenia dot. pracy w Izbie:
W 2014 roku – 11 Zarządzeń
W 2015 roku – 5 Zarządzeń
W 2016 roku – 5 Zarządzeń
W 2017 roku – 8 Zarządzeń, w tym Zarządzenie 2/2017 z dn. 6 kwietnia 2017 r. wprowadzające
nowy schemat organizacyjny Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
W 2018 roku – 4 Zarządzeń (do dn. 27.04.2018 r.)
W październiku 2014 r. roku została utworzona nowa jednostka organizacyjna, mająca na celu
zapewnienie wsparcia Prezesowi Izby – Gabinet Prezesa Izby, którego zespół składa się z dwóch
pracowników.
W okresie sprawozdawczym Gabinet Prezesa podejmował szereg działań, mających na celu organizację
i koordynację pracy Prezesa Izby, komunikację i obieg dokumentów między Prezesem Izby,
a poszczególnymi Zespołami Izby, a także otoczeniem zewnętrznym, w tym reprezentację Izby.
Do głównych zadań Gabinetu Prezesa Izby należało przygotowywanie materiałów merytorycznych,
m.in.: prezentacji, opracowań i projektów pism dla Prezesa Izby oraz organizacja spotkań Prezesa Izby.
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Współpraca międzynarodowa Prezesa Izby
W ramach nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzynarodowych w okresie
sprawozdawczym Prezes Izby współpracował z izbami bilateralnymi, zagranicznymi oraz
stowarzyszeniami o charakterze międzynarodowym, m.in. z:
-Czesko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową w Ostrawie,
-Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Żylinie,
-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Żylinie,
-Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, w tym ze Śląskim Oddziałem StowarzyszeniaWspółpracy Polska-Wschód,
-Mediolańską Izbą Handlową we Włoszech;
-Ukraińską Izba Przemysłowo-Handlowa,
-Mongolską Izba Przemysłowo-Handlowa,
-Polsko-Niemiecką Izba Przemysłowo-Handlową w Warszawie,
-Polsko-Amerykańską Izbą Handlową Florydy i Obu Ameryk,
-Polsko-Kazachstańską Izbą Przemysłowo-Handlową,
-Polsko-Austriacką Izba Handlowa,
-EUROCHAMBERS w Brukseli,
-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji, w Paryżu
-Hiszpańsko-Polska Izba Handlowa w Madrycie

W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, w ramach współpracy międzynarodowej, Prezes
Izby gościł, m.in.: delegacje zagraniczne z: Ameryki, Czech, Chorwacji, Chin, Egiptu, Indii, Słowacji,
Białorusi, Austrii, Indii, Turcji.
W latach 2014-2018 Prezes Izby brał udział w wielu forach i konferencjach, mających na celu
utrzymywanie dobrych relacji międzynarodowych, przekazywanie informacji, promocję
Polski oraz regionu śląskiego za granicą, jak również odbywał liczne spotkania z Ambasadorami
i Konsulami m.in. ww. państw, dzięki którym możliwa była prężna współpraca, również w ramach,
organizowanych przez Izbę, Europejskich Kongresów MŚP.
Liczne wyjazdy zagraniczne Prezesa Izby, również prywatne, były okazją do nawiązywania
międzynarodowych relacji i zapoczątkowania współpracy, np. Stany Zjednoczone, Floryda, Miami,
współpraca z Polsko-Amerykańską Izbą Handlową Florydy i Obu Ameryk.

Promocja i współpraca z mediami, realizowana z udziałem Prezesa Izby
W latach 2014-2018 Prezes Izby promował w mediach działania, inicjatywy i projekty, realizowane
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, biorąc udział w konferencjach prasowych,
wywiadach, nagraniach.
Prezes Izby podejmował współpracę, m.in. z:
- telewizją, np.:
• TVP Katowice - nagrania, wywiady, konferencje, relacje z Laurów Umiejętności i Kompetencji,
Europejskich Kongresów MŚP, nagrania do programów TVP, w tym szczególnie programu:
„Trudny Rynek”
• TVS – wywiady, nagrania dot. gospodarki i inicjatyw Izby.
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- prasą, np.:
• „Polska Dziennik Zachodni”- m.in. przeprowadzano wywiady, m.in. dot. mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw,, artykuły/relacje z przebiegu Laurów Umiejętności i Kompetencji
oraz Europejskich Kongresów MŚP, udział w akcji „Wybierz sobie Mikołaja 2017”,
• „Gazeta Wyborcza” – m.in. publikowano wywiady, artykuły o tematyce gospodarczej,
• czasopismo „Europerspektywy” – m.in. na łamach pisma znalazły się liczne artykuły i
fotorelacje z kluczowych wydarzeń izbowych, spotkań członkowskich oraz inicjatyw, w które
zaangażowana była Izba i jej delegatury,
• „Dziennik Gazeta Prawna”
• „Polish Market”.
- radiem – liczne wywiady i audycje dot. Laurów Umiejętności i Kompetencji, Europejskich
Kongresów MŚP, dotykające tematyki gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i kwestii współpracy
międzynarodowej, a także bieżących problemów w regionie, np.:
• Polskie Radio Katowice,
• Radio TOK FM,
• Radio eM
-portalami, serwisami informacyjnymi, np.:
• WNP.PL; SILESION

Współpraca Prezesa Izby ze środowiskiem naukowym i z uczelniami
W okresie sprawozdawczym Prezes Izby współpracował ze śląskimi uczelniami oraz większymi
uczelniami spoza województwa, biorąc udział w spotkaniach ze studentami, prowadząc wykłady
i uczestnicząc w licznych inauguracjach roku akademickiego .
Podejmowane w latach 2014-2018 działania, sprzyjały nawiązywaniu współpracy między środowiskiem
gospodarczym i akademickim oraz skutkowały owocną kooperacją w ramach realizowanych wydarzeń
oraz wspólnych inicjatyw.
W okresie sprawozdawczym Prezes Izby podejmował współpracę m.in. z:
-Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, również jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów
UŚ, ponownie wybrany kolejną kadencję 2017-2020,
- Śląskim Uniwersytetem Medycznym,
- Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach,
- Politechniką Śląską w Gliwicach,
- Akademią Muzyczną w Katowicach,
-Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach,
- Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
- Śląską Wyższa Szkołą Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach,
- Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Chorzowie,
- Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
- Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej,
- Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu,
- SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołeczny, Wydział w Katowicach.
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Wybrane, cykliczne wydarzenia zewnętrzne z udziałem Prezesa Izby
- udział w Europejskich Kongresach Gospodarczych Grupy PTWP,
-Wielkie Gale Liderów Polskiego Biznesu,
-spotkania Komisji ds. Gospodarki Sejmiku Województwa Śląskiego.
-konferencje Banku Pekao SA dot. publikacji „Raportu o sytuacji małych i średnich firm”
-uroczystość wręczenia „Zielonych Czeków” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki,
-Forum Efektywności Energetycznej InfoEnergia
-konkursy: „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego”,
-Gale „Sukces na Śląsku”,
-Międzynarodowe Targi Budownictwa w Bielsku-Białej
-Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości,
- konferencje dot. górnictwa, np. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego
i Hutniczego Katowice,
-udział w Konferencjach Bezpieczeństwa Narodowego, organizowanych przez Krajowe
Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych,
-udział w konferencjach i konkursach dot. rynku pracy, np. udział w gremium konkursowym „Top 10
Pracodawców w Polsce”, podczas PlusHRDay
- uroczyste obchody Dnia Energetyka, organizowane m.in. przez Grupę TAURON,
- obchody barbórkowe – liczne spotkania
Udział Prezesa Izby w gremiach w latach 2014-2018:
-RIG w Katowicach:
-Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji,
-Przewodniczący Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości (do 2016),
-Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV-VI Europejskiego Kongresu MŚP, Przewodniczący Rady
Programowej VII Europejskiego Kongresu MŚP,
-członek Rady Konsultacyjnej Izby.
ważniejsza działalność poza RIG w Katowicach (cyklicznie):
-I Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej (również w kadencji 2017-2021)
-Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego,
-Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego,
udział w Radach Nadzorczych, Społecznych, Naukowych, Komitetach, Klubach:
-Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
-Członek Rady Społeczno-Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku
Białej (do 2016 r.)
-Członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego,
-Członek Rady Programowej Forum Nowej Gospodarki organizowanego przez „Euro-Centrum” SA,
-Członek Rady Biznesu WSB w Dąbrowie Górniczej,
-Członek Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu,
-Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
-Członek Regionalnego Komitetu Terytorialnego,
-Członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Śląskiego,
-Członek Honorowy Akademickiego Klubu Turystycznego „GRONIE”,
-Członek Fundacji Medicina Pro Humana,
-Członek Stowarzyszenia „Nostra Res”,
-Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (do 09.2016 r.)
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udział w Kapitułach:
-Członek Kapituły „Zielonych Czeków” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
-Członek Kapituły Konkursu „Najlepszy debiut w Biznesie” PUP w Rudzie Śląskiej,
-Członek Kapituły Konkursu o tytuł „Czechosława”, organizator: Urząd Miejski w CzechowicachDziedzicach
-Członek Kapituły Plebiscytu „Dziennika Zachodniego” „50 najbardziej wpływowych kobiet
województwa śląskiego”,
- Przewodniczący Kapituły Nagrody „Czarny Diament” Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego
Okręgu Przemysłowego,
-Członek Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie” Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
-Członek Kapituły Konkursu „Lodołamacze”,
-Członek Kapituły Konkursu Kobieta Humanitas, WSH w Sosnowcu – od 2016
-Członek Kapituły Konkursu: „Praktykodawcy Roku Województwa Śląskiego” UŚ – od 2016
-Członek Komitetu Honorowego Obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego – od 2016
-Członek Kapituły Sieci K2 KSSE SA, dot. kształcenia uczniów szkół zawodowych oraz studentów
kierunków technicznych – 2016,
- Przewodniczący Kapituły Plebiscytu „Menedżer Roku województwa śląskiego”, Plebiscyt „Dziennika
Zachodniego”, we współpracy merytorycznej z PwC – od 2016
w 2017:
-Członek Kapituły „Pierścienia Patrioty” Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
-Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”
-Członek Komitetu Honorowego konferencji naukowej: Rola polskiego węgla w energetyce krajowej
i europejskiej, organizowanej 19-21 czerwca 2017 r. w Targanicach w Hotelu & Spa Kocierz, przez
Politechnikę Śląską w Gliwicach (zaproszenie od Prof. Jana Szlązaka)
-Członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej (pismo zapraszające od JM Prof. dr hab. inż.
A. Mężyka, na okres kadencji do 31.08.2020, skład Rady ok. 50 os.)
-Członek Komitetu Honorowego VIII i XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowego: „Diagnostyka
i Remonty Urządzeń Cieplno-Mechanicznych Elektrowni. Diagnostyka wspierająca przedłużanie
eksploatacji i elastyczną prace elektrowni” (5-6.10.17 Hotel Angelo Katowice)
-Członek Kapituły I i II edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego (organizator:
Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej)
-Członek Kapituły Konkursowej konkursu Top 10 Pracodawców w Polsce
w 2018:
-III Kadencja Kapituły Konkursu „Marka-Śląskie”
-Komitet Honorowy II Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
-Kapituła Plebiscytu Menedżer Roku 2017 „Dziennika Zachodniego”
-Powołanie w skład Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji (kadencja 2018/2020)

Odznaczenia, wyróżnienia i tytuły otrzymane przez Prezesa Izby w okresie sprawozdawczym
W 2014:
-Odznaka Honorowa Zasłużony dla Górnictwa RP,
-Krakowski Dukat w kategorii Kreator Przedsiębiorczości,
-Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, Wyróżnienie Specjalne
przyznane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.
W 2015:
-Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,
-Perła Polskiej Gospodarki, przyznawana przez Wydawnictwo Polish Market,
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-Medal 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej,
-Wyróżnienie Związku Banków Polskich, z okazji Jubileuszu 25-lecia współpracy Samorządu
Terytorialnego z Bankami w Polsce, Jubileuszowymi: Srebrnym Numizmatem Kazimierza Wielkiego
oraz Dyplomem Uznania za zasługi dla rozwoju oferty rynku finansowego,
-Medal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Legitymacja nr 3/2015),
-Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”, za wybitne osiągnięcia
w budownictwie,
-Dyplom uznania Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej za wkład w rozwój biznesu, wzmocnienie
międzynarodowych relacji biznesowych pomiędzy Polską, a Ukrainą, wieloroczną, efektywną
współpracę z Lwowską IPH,
-Tytuł Edukator Roku 2015 Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
-Ambasador Integracji i Współpracy, tytuł przyznany przez Stowarzyszenie Integracji
i Współpracy,
-Ambasador Kampanii „Na fali pierwszej pracy” Okręgowego Inspektoratu Pracy,
-Certyfikat, nr 2183, zaświadczający o udziale w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej-2nd
International Scientific Conference w Cieszynie.
W 2016:
-Nagroda Główna w Konkursie Tyski Lider Przedsiębiorczości w kategorii Wybitna Postać Regionu,
-Statuetka Opery Śląskiej: „Przyjaciel Teatru”, za wieloletnie wspieranie Opery Śląskiej,
-Złota Odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego,
-Śląski Szmaragd 2016, wyróżnienie ustanowione przez Diecezję Katowicką Kościoła EwangelickoAugsburskiego RP, przyznawane wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami,
-Statuetka „Marka Śląskie” w kategorii: Osobowość, z podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój
województwa śląskiego
- odznaka „Za Zasługi dla Turystyki”, legitymacja nr 5396/2016, decyzją Ministra Sportu i Turystyki,
-Lider z powołania w kategorii: biznes i działalność społeczna (Magazyn WHY Story)
-Platynowa Odznaka im. Króla Kazimierza Wielkiego, legitymacja nr 640/2016, decyzją 2/K/09/2016
Kapituły Odznaki Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
-Wyróżnienie Akademii Polonijnej w Częstochowie- Złoty Medal - Sapientia Aedificavit Sibi Domum
-„Diament w diamencie”, nagroda Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego,
-Medal 25-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku za wspieranie rozwoju samorządu
gospodarczego i przedsiębiorczości
W 2017:
-„Laur Humanitas” z okazji 20-lecia Szkoły, w podziękowaniu za bliską i owocną współpracę ze Szkołą
-„Złote Pióro”, przez Towarzystwo Tradycji Górniczych
-Nagroda im. Prof. Jerzego Trzcienieckiego za Wybitny Wkład w Teorię i Praktykę Zarządzania,
Uchwałą Senatu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
-Akt nadania „Pierścienia Patrioty”, przyznawanego przez Stowarzyszenie Wspierania
Bezpieczeństwa Narodowego
-Medal 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa za wspieranie działalności samorządu gospodarczego
budownictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości
-Statuetka Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku za ponadregionalną aktywność w promowaniu
działań i dotychczasową współpracę
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W 2018:
-wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ekoKarlik dla
Tadeusza Donocika Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
-uhonorowanie najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym - Szablą im. Jana Kilińskiego, podczas
jubileuszowej XXV Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach

Działalność Rady Konsultacyjnej Izby

Zadaniem Rady Konsultacyjnej jest przygotowaniem opinii i stanowisk w najważniejszych sprawach
społeczno-gospodarczych regionu. Członkami Rady są przedstawiciele nauki oraz czołowych firm
województwa śląskiego. Akty powołania w skład Rady na kadencję 2014-2018 zostały wręczone 30
września 2014 r.
W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Konsultacyjnej spotykali się doraźnie. W 2015 r. Rada
Konsultacyjna mocno angażowała się w działania związane z rozwojem Śląska. Miało to związek
z powołanym przez Premier RP Ewę Kopacz w dniu 7 stycznia 2015 r. Międzyresortowym Zespołem ds.
wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska, którego zadaniem było określenie perspektyw
rozwoju gospodarczego naszego województwa.
W dniu 2 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie członków Rady Konsultacyjnej, podczas którego
wypracowano propozycje pakietu rozwoju gospodarczego Śląska, skoncentrowane w czterech
obszarach priorytetowych: Innowacyjna gospodarka, Polityka rozwojowa dla mieszkańców Śląska,
Rozwój przestrzeni miejskiej, Współpraca z otoczeniem gospodarczym. W dniu 17 lutego 2015 r.
odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący
Międzyresortowego Zespołu ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska Jakub Jaworowski
oraz Waldemar Sługocki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Po spotkaniu
przygotowano i przesłano na ręce Pani Premier propozycje do powstającego programu wzmocnienia
potencjału Śląska.

Współpraca Izby z otoczeniem
W okresie sprawozdawczym Izba:
a) podpisała i realizowała porozumienia, umowy o współpracy i listy intencyjne o współpracy
z następującymi instytucjami:
-

Agencją Rozwoju Przemysłu (2018)
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w ramach Rady Biznesu (2017)
International Coach Federation - Polskim Stowarzyszeniem Trenerów Rozwoju Osobistego
(2016),
Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu (2015),
Śląskim Klastrem Medycznym (2015),
Kuratorium Oświaty (2015),
Agencją Rozwoju Przemysłu (2015),
Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (2015),
Śląskim Uniwersytetem Medycznym (2014),
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-

Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (2014),
Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o. o. (2014).

b) kontynuowała współpracę w ramach pozostałych porozumień podpisanych w latach ubiegłych
m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o/Chorzowie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Izbą Celną w Katowicach, uczelniami
publicznymi i niepublicznymi z województwa śląskiego i wieloma innymi organizacjami;
c) kontynuowała współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy z regionu w ramach zawiązanego
partnerstwa lokalnego;
d) koordynowała współpracę izb terytorialnych województwa śląskiego w ramach Konfederacji
Izb-Przemysłowo Handlowych Województwa Śląskiego, której liderem jest Izba;
e) uczestniczyła w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego, Komitetu Sterującego
Regionalnej Strategii Innowacji, Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Miasta Katowic,
Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zespołu
przygotowującego Strategię Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030;
f)

uczestniczyła w konsultacjach aktów prawnych prowadzonych przez Krajową Izbę
Gospodarczą, konsultacjach dokumentów nowej perspektywy finansowej 2014-2020
prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, a także projektach badawczych m.in. KIG i Ministerstwa Gospodarki;

g) uczestniczyła we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach we wdrażaniu
Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2018, 2017, 2016, 2015 i 2014 roku;
h) była stałym członkiem jury konkursów: LODOŁAMACZE, Fair Play, Zielone Czeki,
Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Gmina Fair Play.
Centrum Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Centrum powstało na podstawie umowy konsorcjum z dnia 5 lipca 2012. Do zadań Centrum należą
odniesienie się do bieżących problemów w zastosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego,
przede wszystkim poprzez popularyzację wiedzy o tym sektorze, opracowanie standardów realizacji
inwestycji publicznych w zakresie PPP, promocję dobrych praktyk oraz wsparcie prawne w zakresie
stosowania PPP.
W roku 2017 decyzją konsorcjantów aktywna działalność (tzn. organizacja spotkań, seminariów, debat)
Centrum Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego została zawieszona. Było to spowodowane
faktem, iż od czasu uchwalenia ustawy o PPP wciąż brakuje dobrych praktyk w tym obszarze, które
stanowiły wzorzec i zachętę dla realizacji podobnych przedsięwzięć zarówno przez samorządy jak
i przez biznes.
Regionalne Centrum Innowacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (RCI)
Z dniem 1 marca 2018 r. zostało powołane Regionalne Centrum Innowacji przy Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach (RCI). Celem powołania RCI jest podniesienie poziomu innowacyjności
firm członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, rozbudowanie działalności
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach o kolejny komponent wdrożeniowy, możliwość
wykorzystania RCI do celów wizerunkowych, możliwość wykorzystania zasobów RCI do realizacji celów
wewnętrznych Izby (np. realizacji projektów edukacyjnych), aktywizacja inwestycyjna członków
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie B+R, popularyzacja inwestycji
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w naukę w ramach modelu biznes>nauka, weryfikacja projektów B+R pochodzących ze środowiska
naukowego w kontekście potrzeb rynkowych i zasadności biznesowej proponowanych rozwiązań.
Obszary współpracy w ramach RCI: rozwój technologii Członków Regionalnej Izby Gospodarczej,
w ramach współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Parku Innowacji i Przemysłu, RCI jako
inkubator pomysłów pod inwestycje we współpracy z Europejską Technologiczną Grupą Kapitałową
(ETGK), członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, jako koinwestorzy
w projektach współfinansowanych przez Europejską Technologiczną Grupę Kapitałową (ETGK),
identyfikacja potrzeb i wyzwań technologicznych Członków Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach.
Nadzór na RCI pełnią, z ramienia Europejskiej Technologicznej Grupy Kapitałowej, Partner Grupy
Michał Marciniak, Prezes Regionalnego Centrum Innowacji przy Regionalnej Izbie Gospodarcze
w Katowicach, z ramienia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Janusz Dramski Wiceprezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Bogusława Bartoszek Zastępca Dyrektora
Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Relacje z firmami członkowskimi Izby, delegaturami, reprezentowanie
interesów przedsiębiorców
Spotkania Klubu Członkowskiego
Spotkania Klubu Członkowskiego służą integracji, nawiązywaniu kontaktów, dostarczaniu aktualnej
informacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Do udziału w spotkaniach zapraszani byli
m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa
śląskiego.
Łącznie odbyło się 35 spotkań Klubu Członkowskiego, które każdorazowo gromadziły około 60-70 osób.

Spotkania integracyjne
Noworoczne spotkania środowisk gospodarczych są tradycją od zarania powstania Izby. Powiązane są
z doroczną Mszą Świętą za środowiska gospodarcze. W okresie sprawozdawczym odprawione zostały
4 Mszę Święte.

Delegatury RIG w Katowicach
Izba posiada delegatury w Bytomiu, Czechowicach-Dziedzicach, Świętochłowicach-Rudzie Śląskiej,
Chorzowie, Pawłowicach i w Sosnowcu.
Podstawowym zadaniem Delegatur jest współpraca z lokalnym samorządem terytorialnym,
reprezentacja lokalnych podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie oraz integrowanie lokalnego
środowiska biznesowego.
Delegatura bytomska corocznie organizuje uroczyste spotkania integrujące przedstawicieli samorządu
terytorialnego Bytomia oraz przedstawicieli różnych instytucji z bytomskimi przedsiębiorstwami.
Podczas spotkania wręczane są wyróżnienia osobom zasłużonym dla Delegatury.
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W Delegaturze w Czechowicach-Dziedzicach co roku, w ramach uroczystości „CZECHOSŁAW”,
wręczane są Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji, a od 2016 roku również Złote Laury
Umiejętności i Kompetencji, podobnie jak w Delegaturach w Chorzowie i Bytomiu.
W Czechowicach-Dziedzicach odbywa się również coroczny koncert świąteczno-noworoczny.
Delegatura chorzowska od 2017 r. podjęła się organizacji Gali z okazji Święta Europy. Podczas tego
wydarzenia wręczane są wyróżnienia izbowe oraz statuetki „Perły Europy”.
Delegatura w Pawłowicach uczestniczy w inicjatywach gospodarczych i konferencjach organizowanych
w Gminie Pawłowice, jak np. Firma z Tradycjami.
Delegatura w Świętochłowicach-Rudzie Śląskiej corocznie włącza się w organizowane w okolicach
listopada spotkania barbórkowe wraz z Rudzkim Odziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa.

Legalizacja

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie na rzecz
podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Usługa obejmuje legalizację różnego rodzaju dokumentów
stosowanych w handlu międzynarodowym. Od 2015 roku nasza Izba bierze udział w programie
pilotażowym, w ramach którego uzyskała uprawnienia do wystawiania uniwersalnych świadectw
pochodzenia.
Łącznie w okresie sprawozdawczym zalegalizowano 7172 dokumenty handlowe.

Inicjatywy edukacyjne
Szkolenia
W okresie sprawozdawczym czerwiec 2014 – maj 2018 zorganizowano 47 szkoleń (otwarte
i zamknięte): w 2014 r.: 7, w 2015 r.: 13, w 2016 r.:8, w 2017 r.: 10, w 2018 r.: 9.
Tematyka szkoleń, która cieszyła się największą popularnością w omawianym okresie to: zagadnienia
celne, w tym system Intrastat i INCOTERMS 2010, prawo zamówień publicznych, ochrona danych
osobowych, budowanie i podtrzymywanie relacji z klientem, wystąpienia publiczne, a także szkolenia
dedykowane członkom zarządów spółek kapitałowych z zakresu prawa i finansów.
Od 2017 r. przedsiębiorcy sektora MMŚP mają możliwość skorzystania z dofinansowania na usługi
szkoleniowe RIG w Katowicach, dzięki uruchomieniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Bazy Usług Rozwojowych.
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Konferencje, debaty, seminaria, warsztaty
W okresie sprawozdawczym, tj. czerwiec 2014 – maj 2018 zorganizowano łącznie 54 seminaria
i konferencje: w 2014 r.: 4, w 2015 r.: 13, w 2016 r.: 13, w 2017 r.: 15, w 2018 r.: 9.
Tematyka spotkań, omawianych wydarzeń, dotyczyła głównie innowacji, możliwości pozyskania
dofinansowania na założenie i rozwój firmy, w tym z funduszy UE oraz
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, społecznej
odpowiedzialności biznesu, aktualnych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zorganizowano
także dwie konferencje pod hasłem „Do Sukcesu” będące zapowiedzią Europejskiego Kongresu MŚP
– w 2017 r. dot. Firm Rodzinnych, a w 2018 r. dot. HR. Wszystkie tego typu wydarzenia są bezpłatne.

Realizacja projektów
Europejskiej

współfinansowanych

ze

środków

Unii

Projekty w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013

Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych
Projekt był realizowany w partnerstwie z firmą PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. (lider projektu),
Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz firmą OSI CompuTrain w okresie 01.12.2012 –
31.08.2015 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (działanie 2.2.1 „Rozwiązania jutra w HR”). Celem projektu było wypracowanie
pierwszego na rynku, kompleksowego rozwiązania wspierającego zaplanowanie przez przedsiębiorców
zmiany sukcesyjnej pod nazwą „Przewodnik po sukcesji”. Wszystkie wskaźniki realizacji projektu
zostały osiągnięte.
EKOSTAŻ
Projekt był realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w partnerstwie
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Naczelną Organizacją Techniczną w Gliwicach w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy nauki
i przedsiębiorstw) w okresie 01.08.2012r. - 31.07.2014r. Celem projektu było zwiększenie efektywności
transferu wiedzy i wzmocnienie powiązania sfery B+R z przedsiębiorstwami poprzez
realizację staży dla pracowników naukowych w śląskich przedsiębiorstwach. Wszystkie wskaźniki
realizacji projektu zostały osiągnięte.
HACCP znaczy ZDROWY: Profesjonalizacja kadr śląskich mikro przedsiębiorstw branży spożywczej
w zakresie jakości HACCP
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 8.1.1) w okresie
01.10.2013-31.12.2014r. Celem projektu było podwyższenie poziomu kompetencji dot. zarządzania
jakością i bezpieczeństwa żywności w oparciu o standardy HACCP wśród 128 pracowników 50
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mikroprzedsiębiorstw z branży spożywczej w woj. śląskim poprzez szkolenia i doradztwo. Wszystkie
wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte.
Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną
przedsiębiorstw
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.2.1 Poprawa
jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności) w
okresie 01.10.2013 – 31.10.2014r. Celem projektu było przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej
dla mikro i małych firm, które spełniały warunek zużycia energii (500 Gj
w skali roku zsumowanej energii cieplnej, elektrycznej). Wszystkie wskaźniki realizacji projektu zostały
osiągnięte.

Przygotowanie nowych projektów w ramach perspektywy finansowej UE
2014-2020
Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej
Projekt złożony w 2016 roku i ponownie w 2017 roku w ramach Poddziałania 11.2.1 „Wsparcie
szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego” RPO WSL w partnerstwie ze Starostwem
Tarnogórskim (Lider projektu) i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt przewiduje wsparcie
500 uczniów szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego (w tym techników), poprzez realizację dla tej
grupy doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację praktyk i staży zawodowych, kursów, wizyt
studyjnych, udziału w targach itd. Rolą Izby w projekcie jest zorganizowanie praktyk i staży dla 300
uczniów. Łączna wartość projektu to ponad 4,7 mln zł (w tym 1,08 mln zł po stronie RIG). Wniosek
uzyskał dofinansowanie i będzie realizowany w okresie 01.09.2018-31.08.2021.
„Centrum Arbitrażu i Mediacji”
Projekt podjęty wraz z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na utworzenie
wspólnego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Projekt został złożony w dn. 31.01.2018 r. do Ministerstwa
Sprawiedliwości, które jest Instytucją Pośredniczącą dla Działania 2.17 „Skuteczny wymiar
sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” w dokumentacji konkursu nr
POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17. Celem projektu jest promocja mediacji. Do zadań należy organizacja
szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz przeprowadzenie łącznie 100 postępowań
mediacyjnych. Projekt został rozpatrzony pozytywnie i rozpoczęliśmy jego realizację z dniem
1.04.2018 r.

Dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych dla śląskich MŚP
Projekt złożony dwukrotnie w 2017 roku w ramach Poddziałania 8.2.3 „Wsparcie dla przedsiębiorców
i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs” RPO WSL. wraz z Górnośląską
Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (Lider projektu) i Agencją Rozwoju Regionalnego SA
z Bielska-Białej. Projekt polega na pełnieniu funkcji tzw. Operatora Podmiotowego Systemu
Finansowania, który zajmować się będzie dystrybucją środków (dotacji) na usługi rozwojowe
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(szkoleniowe i doradcze) dla firm sektora MSP z całego woj. śląskiego. Łączna wartość projektu to
ponad 57 mln zł (w tym ponad 11,7 mln zł po stronie RIG). Wniosek jest na etapie oceny strategicznej.
„Załóż własną firmę - wsparcie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 50 roku
życia z subregionu centralnego województwa śląskiego”
Projekt złożony w 2016 roku na konkurs w ramach Poddziałania 7.3.3 „Promocja samozatrudnienia –
konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt został oceniony
pozytywnie, lecz z powodu braku środków nie uzyskał dofinansowania.
„WYSTARTUJ w Śląskim”
Projekt złożony w 2015 roku ramach poddziałania 7.3.3 „Promocja samozatrudnienia – konkurs”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w partnerstwie z Krajową Izbą
Gospodarczą Centrum Promocji Sp. z o.o., Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz
Regionalną Izbą Handlowo-Przemysłową w Częstochowie projekt. Projekt został oceniony pozytywnie,
jednak nie uzyskał dofinansowania z powodu braku środków.

Informacja,
doradztwo,
przygotowanie
przeprowadzenie badań i rekrutacji

strategii

i

analiz,

W okresie sprawozdawczym w RIG w Katowicach:
a) zrealizowano 448 usług informacyjnych dla firm oraz osób planujących uruchomienie działalności
gospodarczych. Zakres tematyczny informacji koncentrował się głównie na obszarze możliwości
pozyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych (preferencyjne pożyczki i bezzwrotne
dotacje) oraz administracyjno-prawnych aspektach podejmowania działalności gospodarczych;
b) zrealizowano 33 usługi doradcze dla firm oraz osób planujących uruchomienie działalności
gospodarczej w zakresie przygotowywania wniosków o pożyczki do rządowego programu
„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” oraz przygotowania dokumentacji rozliczeniowej
projektów współfinansowanych ze źródeł UE;
c) realizowano porozumienia o współpracy z firmami członkowskimi PPE Poland Sp. z o.o. i TÜV Nord
Polska Sp. z o.o. w zakresie współpracy przy tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej
w procesie ubiegania się przez firmy o zewnętrzne źródła finansowania o charakterze publicznym;
d) prowadzono w Izbie Punkt Konsultacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach podpisanego porozumienia o współpracy;
e) świadczono usługi pośrednictwa finansowego w zakresie uzyskiwania przez firmy poręczeń zapłaty
wadium dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach podpisanej umowy o współpracy
ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o. o. w Katowicach;
f) 15 zrzeszonych w Izbie Firm (m.in. kancelarii prawnych i firm konsultingowych) udzielało
bezpłatnych konsultacji dla Firm Członkowskich z zakresu prawa, podatków, usług gospodarczych
i finansowych, strategii, rachunkowości i finansów, sprawozdawczości i analizy finansowej,
prowadzenia działalności gospodarczej, terminowej zapłaty należności, obrotu wierzytelnościami,
restrukturyzacji i windykacji należności, public relations i komunikacji marketingowej, rozwoju
działalności eksportowej, tłumaczeń, motywacji, rekrutacji, tworzenia strategii biznesowych,
wdrażania systemów zarządzania jakością i ochrony informacji oraz tematyki ubezpieczeniowej;
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g) przygotowano na zlecenie miasta Zabrze strategię rozwoju przedsiębiorczości (2015);
h) prowadzono badania ankietowe w zakresie identyfikacji czynników warunkujących wykorzystanie
ICT i rozwoju e- biznesu w firmach na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2014)
oraz na temat wybranych aspektów funkcjonowania firm w Polsce w ramach projektu badawczego
prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki (2014);
i) na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zrealizowano usługę
rekrutacji, selekcji i wyboru uczestników projektu "Specjalistyczne wsparcie dla pracowników
agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego" (2014).

Działalność Izby, jako ośrodka Krajowego Systemu Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) nr 12/06/2005/032. W ramach systemu Izba:
a) świadczyła usługi informacyjne, usługi doradcze o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym oraz
usługi szkoleniowe;
b) Izba w wynikiem pozytywnym przeszła szereg audytów spełniających wymagania w zakresie
standardów świadczonych usług KSU;
c) Przedstawiciel Izby A.Wanat pełniła funkcję Przedstawiciela Regionu i Zastępcy Przewodniczącego
Rady Koordynacyjnej KSU i aktywnie brała udział w pracach Rady;
d) Przedstawiciele Izby uczestniczyli w dorocznych forach i konferencjach KSU organizowanych przez
PARP.

Współpraca międzynarodowa
W okresie 2014-2018 Dział współpracy międzynarodowej RIG w Katowicach, od 2014 Zespół ds.
współpracy międzynarodowej, kontynuował działalność podjętą w poprzednim okresie,
a także rozszerzył zakres prac o nowe projekty.
W okresie sprawozdawczym Izba budowała i utrzymywała relacje międzynarodowe, reprezentowała
interesy firm za granicą, współpracowała z podmiotami zagranicznymi, chcącymi nawiązać kontakty
biznesowe w Polsce. Podejmowała również działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości
za granicą, jak i popularyzowania nowych rynków wśród lokalnych inwestorów, w tym nawiązywała
porozumienia o charakterze międzynarodowym, m.in. z izbami handlowo-przemysłowymi na świecie.
Podstawowe obszary działań to: przyjmowanie i organizowanie misji gospodarczych, organizowanie
konferencji, seminariów, realizacja usługi kojarzenia partnerów biznesowych, praca przy Europejskim
Kongresie MŚP w Katowicach.
W 2015 roku rozpoczęto intensywną kooperację z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej.
W latach 2014-2018 RIG w Katowicach:
1) Przyjęła misje gospodarcze z m.in.: Bangladeszu, Malezji, Kazachstanu, Irackiego Kurdystanu,
Austrii, Indii, Chorwacji, Białorusi, RPA
2) Zorganizowała wyjazdy do m.in.: Turcji, Iranu, USA (Nevady), Indii, Czech, Francji
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3) Zorganizowała konferencje/seminaria dot. współpracy m.in. z: USA, Austrią, Francją, Turcją,
Czechami, Słowacją, Ukrainą, Azerbejdżanem, Szwajcarią, Bangladeszem, Niemcami
4) FUTURALIA - od 2012 roku RIG Katowice jest instytucją koordynującą wyjazd polskich
przedsiębiorstw na Międzynarodowe Forum Rozwoju Biznesu FUTURALIA. Impreza cieszy się stałym
zainteresowaniem firm.
5) Czech Trade – organizacja dwóch edycji spotkania, w ramach których możliwe było spotkanie
przedstawicieli firm branży energetycznej Polski i Czech.
6) Współpracowała z Izbami zagranicznymi - DWM RIG stale współpracuje z Izbami z Czech, Słowacji,
Austrii, Francji, Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Chin itd.
7) Cykl śniadań eksperckich poświęconych TTIP- porozumienie o strefie wolnego handlu pomiędzy
USA a UE.
8) Organizowała międzynarodowe, biznesowe spotkania bilateralne m.in. z: Konsulem Honorowym
Bangladeszu i reprezentacją firm bengalskich, Ambasadorem Republiki Białorusi w RP.
9) American Day – trzy edycje; wydarzenia dedykowanego biznesowym relacjom polskoamerykańskim.
10) Forum GoExport – dwie edycje, wydarzenie skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą
wprowadzić swoje produkty i usługi na rynki zagraniczne oraz tych, którzy działają już międzynarodowo
i szukają możliwości dalszego rozwoju. W spotkaniu udział wzięli min. eksperci z PARP, PAIH, BGK,
KUKE, EEN
11) Spotkania Konsulów Generalnych, Honorowych oraz przedstawicieli izby gospodarczych- cztery
edycje
12) Europejski Kongres MŚP w Katowicach, realizacja paneli, warsztatów, spotkań
networkingowych, wydarzeń towarzyszących, Targów Biznes Expo oraz kompleksowego wsparcia
dla delegacji zagranicznych podczas IV,V,VI,VII edycji, Każda kolejna edycja Kongresu ma coraz
większy wymiar europejski. Z roku na rok rośnie liczba gości z zagranicy. ZWM jest odpowiedzialny za
zaproszenia, organizację pobytu, a także opiekę nad gośćmi z zagranicy. EKMŚP to także spotkania
przedsiębiorców z przedstawicielami delegacji kilkudziesięciu państw. W ostatnich latach do 2017 roku
Kongres odwiedzili goście z 68 krajów, w tym: Albania, Armenia, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria,
Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia,
Kazachstan, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia,
Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka
Brytania, Włochy Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Chiny, Indie, Irak, Japonia, Korea Południowa,
Mongolia, Ameryka Nepal, Tajlandia, Wietnam, Algieria, Angola, Królestwo Maroka, Egipt , Etiopia,
Ghana, Libia, Nigeria, Republika Demokratyczna Konga, Senegal, Tunezja Argentyna, Brazylia,
Kolumbia, Peru Kanada, USA, Panama, Meksyk (łącznie w ostatniej edycji 400 gości zagranicznych).
Podczas minionego Kongresu, dzięki możliwości zacieśnienia relacji polsko-amerykańskich Gubernator
Stanu Nevada podpisał umowę o współpracy z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosławem Gowinem.

System Zarządzania Jakością
W okresie sprawozdawczym poszczególne komórki Izby, we współpracy z Pełnomocnikiem ds. SZJ,
podejmowały działania ukierunkowane, przede wszystkim, na dalsze doskonalenie skuteczności
Systemu Zarządzania Jakością.
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Dnia 3 marca 2014 miał miejsce audit weryfikujący podmioty wsparcia świadczące doradczoszkoleniowe usługi pilotażowe KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną
przedsiębiorstw, realizowany na zlecenie PARP. Badaniem objęto spełnianie wymagań normy PN EN
ISO 9001:2009 i rozporz. Min. Gospodarki w zakresie z dn. 24.05.2011w sprawie KSU dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw ( Dz. U. z 2007r. poz. 275 z póź. zm. Audit nie wykazał żadnych niezgodności
i zakończył się wynikiem pozytywnym.
Dnia 1 lipca 2015 r., z wynikiem pozytywnym, został przeprowadzony II audit nadzoru.
W sprawozdaniu z auditu zawarto wysoką ocenę stosowania wymagań normy ISO 9001 przez
organizację RIG w Katowicach, wskazując na znaczące zaangażowanie kierownictwa
i pełnomocnika ds. SZJ w działaniach na rzecz zarządzania jakością, silną orientację na klienta oraz
opracowanie i stosowanie dokumentów w praktyce audytów wewnętrznych, co przyniosło efekty
w stałym doskonaleniu skuteczności systemu. Jako obszary poprawy zalecono, do rozważenia, dalsze
doskonalenie nadzoru nad infrastrukturą IT (dotyczy doskonalenia zapisów ze sprawdzania
poprawności archiwizowania płyt CD) oraz doskonalenie sposobu dokumentowania projektowania
usługi.
W dniach 28-29 czerwca 2016 r. w RIG w Katowicach odbył się audit recertyfikacyjny. Audit objął swym
obszarem całość organizacji: wszystkie komórki organizacyjne i wszystkie realizowane procesy. Audit
przeprowadziła jednostka certyfikująca TUV Nord Polska Sp. z o.o. W toku auditu nie wykryto
niezgodności, więc Izba otrzymała certyfikat na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
na okres do 14.09.2018 r. W roku 2016 zmienił się Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Izby.
Po ponad 20 latach pełnienia tej funkcji przez Panią Renatę Stejskal, obowiązki Pełnomocnika z dniem
02.10.2016 r. przejął Pan Mariusz Smurzyński. W Izbie podjęto prace nad weryfikacją i udoskonaleniem
Systemu Zarządzania Jakością. W prace te zaangażowali się wszyscy pracownicy odpowiadający za
realizację zidentyfikowanych procesów.
29.06.2017 r. w RIG w Katowicach został przeprowadzony kolejny audit Systemu Zarządzania Jakością
organizacji. Audit przeprowadziła jednostka certyfikująca TÜV Nord Polska Sp. z o.o. W toku auditu nie
stwierdzono niezgodności. Wykazał on, że organizacja skutecznie stosuje i stale rozwija System
Zarządzania Jakością, w celu zapewnienia spełnienia wymagań własnych, klientów i obowiązujących
wymagań prawnych.
W związku ze zmianami kadrowymi z dniem 1 marca 2018 r. został powołany nowy Pełnomocnik ds.
Systemu Zarzadzania Jakością Pan Mirosław Rus, który kontynuuje prace doskonalące SZJ
i dostosowujące go do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015. Drugi audit nadzoru
odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2018 roku, a przejście na nową wersję normy pozwoli na
utrzymanie ważności obecnego certyfikatu do 05.07.2019 roku.

Działalność Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej
w Katowicach
Sąd Arbitrażowy to samodzielna jednostka istniejąca w ramach Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach powołana do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów o prawa majątkowe
i niemajątkowe, między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Jest to jednostka właściwa do rozstrzygania sporu, jeżeli strony zawarły umowę o poddanie sporu pod
rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego (zapis na sąd polubowny) bądź też na zasadzie „ad hoc” zawarły
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porozumienie o właściwości Sądu Arbitrażowego przy RIG w Katowicach, w celu rozwiązania
powstałego sporu, mimo iż klauzula arbitrażowa nie znajdowała się pierwotnie w kontrakcie stron.
Działalność Sądu arbitrażowego, korzyści dla odbiorców:
- oszczędność czasu i pieniędzy (wpisy niższe niż w sądach państwowych, rozpatrywanie sprawy
następuje w krótszym czasie, co w stosunkach gospodarczych ma znaczenie niezwykle istotne) –
średnia długość postępowania wyniosła 5 miesięcy,
- kompetencja składu orzekającego (zapewnienie przez sąd arbitrażowy w większym stopniu aniżeli
sądach państwowych rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z jej specyfiką, głównie poprzez to, iż strony
mają wpływ na wybór arbitrów) – obecnie na Listę Rekomendowanych Arbitrów jest wpisanych 58
osób;
- poufność postępowania;
- jednoinstancyjność postępowania – do sądu wpłynęło w minionych czterech latach około 30 spraw,
nie było ani jednej sprawy, której sąd powszechny odmówiłby klauzuli wykonalności.

Katowice, dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zatwierdził:
Tadeusz Donocik

Prezes Izby, Dyrektor Generalny
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