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	 Za	nami	półmetek	2022	roku.	Czasu,	który	generalnie	nie	był	łatwy	dla	biznesu	w	Polsce.	Jak	uważają	eksperci	
ds.	ekonomii	i	gospodarki,	powinniśmy	się	przyzwyczaić	do	niespodziewanych,	kryzysowych	sytuacji.	A	przede	wszystkim	
nastawić	nasze	firmy	na	nowy	rytm	funkcjonowania	–	w	gotowości	na	dostosowanie	się	do	zmian	i	turbulencji,	dosłownie	
czających	się	za	rogiem.
Żeby	umieć	działać	w	nowej	rzeczywistości,	potrzebne	są	dodatkowe	kompetencje	w	zarządzaniu	czasem	pracy,	przywódz-
twie,	komunikacji	czy	marketingu.	O	tym,	jak	je	pozyskać	można	przeczytać	w	nowym	numerze	Business	HUB	„Wolny	Rynek”,	
który	oddajemy	w	Wasze	ręce!

Wspólnie	z	Miastem	Katowice	zapraszamy	do	udziału	w	II	edycji	Katowickiej	Akademii	Rozwoju	Przedsiębiorcy	–	cyklu	
bezpłatnych	szkoleń,	które	potrwają	od	lipca	do	września.	W	czerwcu	wystartowaliśmy	z	nowym	projektem	–	Health	Med	
Innovations.	Pod	tą	nazwą	kryje	się	cykl	konferencji	poświęconych	wdrażaniu	innowacyjnych	technologii	w	medycynie.	Kolejne	
spotkanie	przedsiębiorców	rynku	zdrowia	i	biznesu	w	medycynie	zostało	zaplanowane	na	jesień	również	w	Zabrzu	–	mieście,	
które	medycyną	stoi!	Zabrze	może	się	pochwalić	wieloma	osiągnięciami	w	tej	dziedzinie,	z	ambicjami	przekształcenia	się	
w	medyczny	HUB,	stało	się	również	siedzibą	Komisji	ds.	Technologii	Medycznych	działającej	przy	Izbie.

Wiele	miejsca	w	tym	wydaniu	poświęcamy	relacjom	ze	spotkań	Firm	Członkowskich	Izby.	Bardzo	cieszymy	się,	że	formuła	
spotkań	stacjonarnych	w	siedzibach	różnych	przedsiębiorstw,	należących	do	RIG,	sprawdza	się	jako	miejsce	do	inspirującego	
networkingu	i	sieciowania	przedsiębiorców.	

Wakacyjny	numer	kwartalnika	obfituje	w	wartościowe	i	interesujące	materiały.	Wśród	nich	polecam	rozmowę	z	Pawłem	
Halabowskim	z	Kancelarii	Adwokackiej	Halabowski,	specjalizującej	się	w	pomocy	tzw.	frankowiczom,	która	niedawno	zasiliła	
grono	Firm	Członkowskich	RIG!	Na	kolejnych	stronach	czerwcowego	numeru	znajduje	się	potężna	dawka	eksperckiej	wiedzy	
na	różnorodne	tematy	–	od	start-upów	przez	współpracę	międzynarodową	po	komunikację	wewnętrzną	w	firmie.	Nie	zabrakło	
oczywiście	prezentacji	szerokiego	spektrum	nowych	Firm	Członkowskich,	które	niedawno	dołączyły	do	naszej	społeczności.

	 Integralną	część	wydania	stanowi	dodatek	specjalny	poświęcony	XXIX	Laurom	Umiejętności	i	Kompetencji.		Uroczysta	
gala	i	przyznanie	nagród	Kapituły	odbyły	się	2	kwietnia	w	Czechowicach-Dziedzicach.

A	to	tylko	część	propozycji	przygotowanych	przez	Redakcję	magazynu	–	zapraszam	do	lektury!

 

Szanowni Czytelnicy, 
drodzy Przedsiębiorcy!

Tomasz Zjawiony

Prezes RIG w Katowicach

WYDARZENIA DLA MŚP
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PASJA I  BIZNES

Pomoc tzw. frankowiczom była jednym 
z głównych haseł wyborczych m.in. w kam-
panii prezydenckiej w 2015 r. Chyba trudno 
o wskazanie grupy społecznej, która usłyszała 
na wiecach więcej obietnic niż właśnie osoby 
zaciągające kredyty, najczęściej hipoteczne, 
we frankach szwajcarskich i została na lodzie. 
Tylko właściwie dlaczego powinni liczyć na 
interwencję rządu w swojej sprawie? W po-
tocznej świadomości – sami są sobie winni. 
Trzeba mieć świadomość ryzyka, że sytuacja 
na rynkach finansowych może się zmienić 
i brać kredyt w walucie, w której się zarabia?!
Jedną z moich kluczowych zasad jest bycie 
z daleka od polityki. Róbmy swoje. Róbmy to, 

na co mamy realny i namacalny wpływ. Dziś już 
wszyscy wiemy, że rządzący frankowiczom nie 
pomogą. Próba pomocy, czyli wprowadzenie 
tak zwanej ustawy antyspreadowej, rozwiązy-
wała jedynie wierzchołek góry lodowej. O kre-
dytach tzw. frankowych można kolokwialnie 
powiedzieć “widziały gały, co brały”, ale prze-
wrotnie należy stwierdzić, iż banki „wiedziały, 
co oferowały”.

W 2005 roku Związek Banków Polskich 
przeprowadził spotkania zespołu roboczego 
10 największych banków w Polsce. 1/3 z nich 
opowiedziała się za całkowitym zakazem udzie-
laniem kredytów indeksowanych w Polsce, 

reszta za istotnym ich ograniczeniem. Wynikało 
to z ryzyka po stronie banku w postaci nega-
tywnego wpływu na duże grupy społeczne, 
ryzyka reputacji, ryzyka misselling’u i ryzyka 
kredytowego. Banki twierdziły, że dla kredy-
tobiorców największym ryzykiem było to, iż 
w przypadku sprzedaży kredytowanej nieru-
chomości, aktywa te nie wystarczą na pokry-
cie całości długu. Banki o tym wiedziały już 
w 2005 roku, a więc przed powszechnym i ma-
sowym udzielaniem przez nie tego instrumentu 
finansowego. Chęć dużego zysku przewyższyła 
jednak nad dobrem społecznym. Dzięki, m.in. 
tej decyzji, straciły w opinii publicznej reputa-
cję instytucji zaufania publicznego, a zaczeły 

Przeprowadzamy
FRANKOWICZÓW
na jasną stronę mocy!

O tzw. kredytach frankowych jako problemie społecznym, sytuacji prawnej osób posiadających kredyty 
we frankach, możliwościach i procedurach unieważnienia umowy z bankiem, zawierającej niedozwolone 
klauzule, mówi Paweł Halabowski, adwokat i właściciel Kancelarii Adwokackiej Halabowski, specjalizu-
jącej się w pomocy frankowiczom. 
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być postrzegane, jako zwykli przedsiębiorcy, 
których jedynym celem jest wypracowanie du-
żego zysku. Pokłosiem tego była również utrata 
Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Nikt nie po-
wiedział ludziom, że tak naprawdę podpisują 
toksyczny instrument finansowy. W umowach 
kredytów frankowych nie chodzi przecież o to, 
że frank szwajcarski zdrożał i to obecnie nawet 
dwukrotnie, ale chodzi o to, że kredytobiorcy 
mają niczym nieograniczone zobowiązanie 
wobec banku. 
Dla przykładu, biorąc kredyt na 100 000 zł po 
10 latach kredytobiorca może spłacić 1 000 
000 zł, a i tak nie będzie to wystarczające, żeby 
spłacić w całości kredyt. To tak jakbym podpisał 
z moim klientem umowę na 30 lat i świadczył 
mu pomoc przez 5 godzin miesięcznie, za każ-
dym razem kształtując dowolnie cenę moich 
usług. W jednym miesiącu byłaby to stawka 
100 zł za godzinę pracy, a w drugim 10 000 
zł za dokładnie taką samą pomoc. W jednym 
miesiącu 500 zł, a w drugim 50 000 zł. Tak 
jednak wyglądają klauzule zawarte w umowach 
kredytowych tzw. frankowych. Wyłącznie bank 
steruje wysokością miernika wartości, a więc 
CHF. W jednym miesiącu 1000 CHF po 3,50 zł 
a w drugim 1000 CHF po 200 zł. Raz 3500 zł 
a raz 200 000 zł za jedną ratę. Niestety, wynika 
z tego, że zarobek banku w takich umowach to 
tak zwane “The Sky Is The Limit”.

Jak obecnie, w 2022 roku, wygląda sytuacja 
frankowiczów, czy nastąpiły w ostatnim czasie 
jakieś istotne zmiany prawne w orzecznictwie?
Zmiany w głównym nurcie unieważnienia 
umów kredytowych nieznacznie się zmieniają, 
na przykład w kwestii przedawnienia. Przedaw-
nienie liczy się od momentu, w którym kredy-
tobiorca dowiedział się że w umowie znajdują 
się klauzule niedozwolone. Zazwyczaj był to 
moment, w którym umowa kredytowa została 
przeanalizowana przez Prawnika. W praktyce 
oznacza to, że żadna rata kapitałowo-odset-
kowa się nie przedawniła. Kredytobiorca może 
odzyskać każdą ratę, nawet taką, którą zapła-
cił 20 lat temu. Sposób rozliczenia z bankiem 
również się zmienił. Wcześniej sądy zasądzały 
różnicę pomiędzy tym, co otrzymali kredyto-
biorcy, a tym ile wpłacili w sumie rat. 

Dla przykładu, zaciągnęli kredyt w wysokości 
100.000 zł, a spłacili w postaci rat 130.000 
zł. Sąd wówczas zasądzał kwotę 30 000 zł. 
Obecnie powinien zasądzić 130 000 zł. Warto 
przy tym pamiętać, że pomimo spłaty łącznej 
wartości 130.000 zł przez ostatnie 15 lat, do 
spłaty pozostaje jeszcze ok. 110.000 zł, czyli 
wciąż więcej niż kredytobiorca rzeczywiście 
pożyczył z banku. A to wszystko w połowie 
okresu kredytowania. Pojawia się w tym miej-
scu ważna kwestia, czyli tzw. Teoria Dwóch 
Kondykcji, gdzie strony umowy muszą sobie 
zwrócić to, co sobie wzajemnie świadczyły. 
Innymi słowy Bank jest zobowiązany zwrócić 
łącznie wszystkie spłacone raty, podczas gdy 
kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę 
kredytu jaką otrzymał z banku.

W omawianym przypadku, po prawomocnym 
sądowym rozstrzygnięciu, bank musi zwrócić 
kredytobiorcy kwotę równą wszystkim spła-
conym ratom w okresie trwania kredytu. Po 
otrzymaniu przelewu z banku, kredytobiorca 
w oparciu o ten sam wyrok sądowy, jest zo-
bowiązany zwrócić kwotę jaką rzeczywiście 
pożyczył z banku przy zawieraniu umowy. In-
nymi słowy wpierw płaci bank, a kredytobiorca 
rozlicza się w drugiej kolejności.

Bank ma być pozbawiony zysku, o czym mowa 
w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenc-
kim oraz dyrektywy 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunkach w umowach Konsu-
menckich, które wskazują, iż sankcje dla przed-
siębiorców (w tym przypadku banków) muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, 
by już nigdy w przyszłości nie stosowały po-
dobnych klauzul. Obecnie, takich produktów 
już nie ma polskim rynku, gdyż tego typu 
kredyty od przeszło 10 lat nie są udzielane. 
Opierając się na wspomnianych dyrektywach 
unijnych o których powyżej, uznaje się że rosz-
czenia banku z tytuły wynagrodzenia za korzy-
stanie z kapitału są bezpodstawne.

Na rynku usług prawniczych ciągle przybywa 
ofert skierowanych do posiadaczy kredytów 
frankowych. Czym na tym tle wyróżnia się 
propozycja pomocy przygotowana przez Kan-
celarię Halabowski?
Kancelaria Adwokacka Halabowski już od 2017 
roku, czyli jako jedna z pierwszych Kancelarii na 
terenie województwa śląskiego, specjalizuje się 
w sprawach tzw. kredytów frankowych. 
5 lat doświadczeń w prowadzeniu tzw. spraw 
frankowych, pozwoliło nam wypracować pro-
cedury oraz standardy pracy dla takich spraw. 
Znakomicie rozumiemy, że często taki proces 
jest najważniejszym, najbardziej wartościowym 
i często pierwszym w życiu kontaktem naszego 
Klienta z systemem sądowniczym. Wiemy jakie 
emocje towarzyszą naszym Klientom, potra-
fimy ich zrozumieć i sprawnie przeprowadzić 
przez cały proces postepowania sądowego. 
Obserwujemy również zmieniające się wyma-
gania i dostosowujemy pracę naszej Kancelarii 
do oczekiwań naszych Klientów. Oszczędno-
ści naszych klientów z tytułu unieważnienia 
umów kredytowych to już przeszło 7 milionów 
złotych.

Pierwszy prawomocny wyrok w sprawie fran-
kowej uzyskaliśmy już w połowie 2019 roku, 
a więc jeszcze przed wyrokiem Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Pań-
stwa Dziubak. W ciągu 11 miesięcy od złożenia 
pozwu uzyskaliśmy prawomocne orzeczenie 
sądu. To pokazuje że pomimo braku w tamtym 
czasie orzeczeń trybunałów UE, potrafiliśmy 
przygotować się w sposób który pozwolił 
uzyskać korzystny wyrok dla naszego Klienta 
w bardzo krótkim czasie. Zaryzykuję stwier-
dzenie że w tamtym okresie niewielu potrafiło 
zrobić to w krótszym czasie. Jesteśmy z tego 
dumni. Rezultaty przewyższają często nasze 

oczekiwania. Jednakże najdłużej prowadzone 
przez nas postępowanie w pierwszej instancji 
trwa do tej pory od przeszło 4 lat. Niestety 
ani my, ani żadna inna kancelaria w Polsce nie 
ma wpływu na przewlekłość procedur sądo-
wych. Spotykamy się z tym, że są na rynku 
podmioty obiecujące osobom z kredytami fran-
kowymi krótki czas przeprowadzenia procesu. 
Z przykrością muszę stwierdzić że często jest 
to wprowadzanie Klienta w błąd, tylko po to 
by móc podpisać z nim umowę. Obecnie nie 
należy się nastawiać, że zakończymy proces 
w pierwszej instancji w terminie krótszym niż 4 
miesiące. Może to potrwać nawet 2 lub 3 lata.
Prowadząc postępowania w całej Polsce, do-
świadczyliśmy już przewlekłości postępowa-
nia, w tym przed Rzecznikiem Finansowym, 
na które w żaden sposób nie mieliśmy wpływu. 
Jednakże wiemy, w jaki sposób przeprowadzać 
proces sądowy oraz wykształciliśmy tak zwaną 
szybką ścieżkę procesową, w której pomagamy 
sądowi wydać orzeczenie w czasie około 6 mie-
sięcy od złożenia pozwu.

Na pewno jedno z pierwszych pytań klientów 
brzmi – ile to mnie będzie kosztować?
Niezbędnymi opłatami, wymaganymi, aby 
wytoczyć powództwo przeciwko bankowi są 
opłata od pozwu w maksymalnej wysokości 
1000 zł oraz opłata skarbowa od pełnomoc-
nictwa w kwocie 17 zł. Przeprowadzamy 
frankowiczów na jasną stronę mocy. Na wy-
nagrodzenie Kancelarii z tytułu prowadzonej 
sprawy, wpływa wiele czynników. Stąd okre-
ślenie konkretnej kwoty byłoby bardzo niepro-
fesjonalne. Najlepszym przykładem jest choćby 
siedziba sądu przed którym odbywa się proces. 
Jak można podejrzewać koszty prowadzenia 
procesu przed sądem w Katowicach gdzie 

Banki twierdziły, że dla 
kredytobiorców naj-
większym ryzykiem 

było to, iż w przypadku 
sprzedaży kredytowanej 

nieruchomości, aktywa 
te nie wystarczą na po-

krycie całości długu. 
Banki o tym wiedziały 

już w 2005 roku, a więc 
przed powszechnym 

i masowym udzielaniem 
przez nie tego instru-
mentu finansowego. 

Chęć dużego zysku prze-
wyższyła jednak nad 

dobrem społecznym (...) 
Nikt nie powiedział lu-

dziom, że tak naprawdę 
podpisują toksyczny in-

strument finansowy. 
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mamy siedzibę, wobec kosztów prowadzenia 
procesu w Warszawie, Łodzi czy Poznaniu 
mogą się różnić. A to jeden z wielu elemen-
tów wpływających na nasze wynagrodzenie. By 
móc złożyć Klientowi propozycję, na wstępie 
musimy przeanalizować jego umowę, wtedy 
w oparciu o pełną wiedzę, potrafimy znaleźć 
rozwiązanie satysfakcjonujące obydwie strony. 
Świadczy o tym liczne grono już usatysfakcjo-
nowanych osób, które „wyzwoliły się” od kre-
dytów frankowych, dzięki naszej pomocy.

Dlaczego warto zdecydować się na wejście na 
drogę walki sądowej z bankiem? Wiele osób 
ma obawy przed takimi działaniami. Czy są 
uzasadnione?
Kredyty frankowe to problem społeczny. 
Społeczeństwo nie lubi problemów. Społe-
czeństwo nie chce mieć problemów. Nie chce 
mieć do czynienia z organami sprawiedliwości. 
Społeczeństwo ponadto nie zna i nie rozumie 
języka prawniczego, tak jak ja nie rozumiem 
języka programistów i jakiegokolwiek innego 
języka tzw. branżowego. Widzą ludzi w garnitu-
rach, togach. Ludzie obawiają się wejść na salę 
sądową, bo jest to coś poważnego i nieprze-
widywalnego. Widzimy w różnych programach 
telewizyjnych, z całą otoczką sądownictwa, co 
dzieje się na salach sądowych. Ludzie dziwnie 
zachowują się, krzyczą, kłócą się, wrzeszczą, 
ponieważ bez tego telewizja nie sprzeda swo-
jego czasu reklamowego. Może i rzeczywiście 
zdarzają się tego typu sytuacje w sprawach ro-
dzinnych, karnych, ale z pewnością nie w spra-
wach frankowych.

Jedną osobą, którą należy przekonać do swoich 
racji jest sędzia. Sędzia jest osobą poważną, 
wyedukowaną i znakomicie znającą realia 
prawa. Osobą, która rozsądza spór i która ma 
władzę. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli sędzia 
ma 5 spraw w ciągu dnia, czyli około 100 spraw 
w skali miesiąca, to doskonale rozumie, o co 
chodzi. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
na sali sądowej jest tak, że jedna ze stron kła-
mie albo nie mówi całej prawdy. Jeżeli umowa 
kredytowa ma niedozwolone postanowienia, to 
sędzia o tym wie i potrafi to rozpoznać. Potrafi 
również zbadać, kto mija się z prawdą, nawet, 
jeśli chodzi o pełnomocnika banku. Pomimo 
sztabu wykwalifikowanych prawników, którzy 
obsługują banki, to jednak ich prawnicy dali 
zielone światło, by takie umowy z klauzulami 
niedozwolonymi pojawiły się na rynku, a na-
stępnie zostały unieważniane przez niezawi-
słe sądy. Dlatego warto być spokojnym, gdyż 
Sędzia – profesjonalista - jest na sali rozpraw 
gospodarzem i w cywilizowany sposób może 
zmienić twoje życie. Jeżeli pojawiłby się trudny 
moment w procesie, to od tego jestem ja, który 
wytłumaczy wcześniej wszelkie niuanse i wąt-
pliwości oraz pomoże znaleźć właściwą ścieżkę, 
właściwą drogę oraz właściwy cel w sposób 
optymalny. Przeprowadzę przez proces w spo-
sób bezpieczny i wygodny, oszczędzając przy 
tym czas oraz pieniądze moich Klientów.
Orzecznictwo w sprawach frankowych w ostat-
nich latach gruntownie się zmieniło. Ogromna 

ilość spraw kończy się unieważnieniem umowy 
oraz oddaniem wszystkich wpłaconych rat kre-
dytobiorcom. Za sprawą pandemii COVID-19, 
rozprawy w ogromnej większości odbywają 
się za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość, a wiec popularnie nazywanymi 
„zdalnymi rozprawami”. Jeszcze bardziej zwięk-
sza to komfort dochodzenia swoich roszczeń, 
zwłaszcza, że nie trzeba poświęcać ogromnej 
ilości czasu na dojazd do budynku sądu.

Jakie kroki należy podjąć? Od czego zacząć. 
Wielu kredytobiorców jest już na ostatniej 
prostej spłacania rat. Czy ciągle mogą liczyć 
na np. na unieważnienie umowy?
Można starać się o unieważnienie kredytu 
wciąż spłacanego i to niezależnie od tego 
czy zbliżamy się już do końca spłaty rat. Od-
zyskujemy także różnicę pomiędzy wypłaco-
nym kapitałem, a sumą wpłat wpłaconych do 
banku w przypadku kredytu już całkowicie za-
mkniętego bądź wypowiedzianego przez bank. 
Wszystkim, którzy są zainteresowani unieważ-
nieniem umowy kredytu frankowego proponu-
jemy spotkanie czy to w formie  on-line czy na 
żywo, na którym przeanalizujemy umowę oraz 
aneksy do niej zawarte, pod kątem unieważnie-
nia umowy kredytowej, a następnie omówimy 
kolejne kroki postępowania. Umowę analizu-
jemy kilkukrotnie przez niezależne osoby z na-
szego zespołu tak, aby mogli się Państwo czuć 
bezpiecznie. Przygotowujemy wszelkie wezwa-
nia, wnioski, pisma procesowe, odbieramy ko-
respondencje sądową, aby kredytobiorcy mogli 
się zająć własnymi sprawami. Jedyne, czego 
oczekujemy to około 2-godzinne spotkanie, na 
którym przed terminem rozprawy tłumaczymy, 
jak zachowywać się w sądzie, gdyż doskonale 
zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z kredy-
tobiorców będzie to pierwszy raz, gdy znajdą 
się w sądzie.

Sądownictwo działa opieszale. Jak długo, 
przeciętnie, trwa taka sprawa sądowa?
Pewnie nikogo nie zaskoczę, jeśli odpowiem, że 
to zależy. Sporo zależy od tego, jaki jest wpływ 
spraw do referatu w danym sądzie. Niezależnie 
od powyższego, w mojej ocenie, postępowania 
w sprawach frankowych są prowadzone przez 
sądy coraz sprawniej, o czym wspominałem 
wcześniej.

Czy banki są skłonne do wyboru rozwiązań 
polubownych, ugody albo mediacji?
Z mojego doświadczenia wynika, że banki rze-
czywiście coraz częściej skłaniają się ku roz-
wiązaniom polubownym w celu zakończenia 
sporu z frankowiczami, proponując zawarcie 
ugody dopiero na etapie sądowym. Jednakże, 
drugie dno polega na tym, że ugoda zawie-
rana jest wyłącznie na warunkach banku. Tak 
jak przy podpisywaniu umowy, wzoru poro-
zumienia z bankiem nie wolno w jakikolwiek 
sposób zmieniać. Albo przyjmuje się propo-
zycję banku, albo nie. Niektóre osoby, które 
podpisały ugodę z bankami, obecnie mogą 
mieć, i prawdopodobnie mają kolejny problem. 
Od 9 miesięcy referencyjna stopa procentowa 

wzrosła z poziomu 0,1% do 6%, to najwyższy 
poziom od czerwca 2008 roku. Przekładając 
to bezpośrednio na wzrost raty kredytowej, 
mówimy o zmianie wysokości raty, z ok. 1400 
zł na ok. 2600 zł miesięcznie. Jak to wygląda 
z większymi jeszcze kredytami - wolę już nie 
mówić. Z całym przekonaniem mogę powie-
dzieć, że unieważnienie umowy jest i będzie 
rozwiązaniem najkorzystniejszym, i moim zda-
niem jedynym, dla kredytobiorców. 

Z reguły mówi się o frankowiczach konsu-
mentach, a pomija się grupę przedsiębior-
ców w podobnej sytuacji. Czy firmy mogą 
również liczyć na pomoc w spłacie kredytu 
frankowego?
Frankowicze-przedsiębiorcy również mogą li-
czyć na unieważnienie umowy, dzięki uchwale 
podjętej przez Sąd Najwyższy w kwietniu tego 
roku. W jego ocenie jednostronne oznaczenie 
przez bank kursu waluty właściwej do wyli-
czenia wysokości zobowiązania oraz ustalenia 
wysokości rat kredytu kredytobiorcy, również 
przedsiębiorcy, jest sprzeczne z naturą kredytu. 
Uchwała ta stanowi, bardzo poważny argu-
ment na rzecz frankowiczów przedsiębiorców 
w walce z bankami o unieważnienie umowy. 
Wynika z niej wprost, że osoby prowadzące 
działalność gospodarczą mogą domagać się 
unieważnienia wadliwych umów kredytowych 
na zasadach analogicznych do osób fizycznych.

Kancelaria Adwokacka Halabowski specjali-
zuje się nie tylko w pomocy frankowiczom. 
Na jaką obsługę prawną mogą liczyć państwa 
klienci?
Oprócz pomocy „frankowiczom”, „eurowiczom”, 
„funtowiczom” i „dolarowiczom” pomagamy 
wydobyć się ze spirali zadłużenia poprzez upa-
dłość konsumencką. Pomagamy przedsiębior-
com w bieżącej obsłudze prawnej. Uzyskujemy 
odszkodowania, nie tylko od ubezpieczycieli, 
ale również od zakładów górniczych poprzez 
występowanie w sprawach tzw. szkód górni-
czych. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną 
obsługę prawną, dzięki której nie muszą kon-
centrować się na wymaganych formalnościach. 

Niedawno przystąpiliście do grona Firm 
Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach. Co wpłynęło na decyzję dołą-
czenia do przedsiębiorców w ramach instytucji 
samorządu gospodarczego?
Cenię sobie przynależność do grona aktyw-
nych osób oraz ciągły rozwój zawodowy. RIG 
posiada duże doświadczenie w transferze wie-
dzy i technologii, niezbędnych do stania się 
nowoczesnym przedsiębiorstwem. Pomimo 
mojej krótkiej historii w Izbie, znalazłem tutaj 
osoby kreatywne, z pomysłem na życie i biz-
nes, dzięki czemu mogę garściami korzystać 
oraz dzielić się swoją wiedzą i niezbędnym 
doświadczeniem.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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BEZPIECZNIE JUŻ BYŁO
– jak wyjść zwycięsko z kryzysu?

Sytuacja geopolityczna w obliczu wojny w Ukrainie, rola postępu technologicznego w konfliktach zbroj-
nych, zabezpieczenie wizerunku firmy w sieci, a także prezentacja nowych przedsiębiorstw, które przy-
stąpiły do Izby – wypełniły agendę marcowego spotkania Firm Członkowskich. Wydarzenie odbyło się 
21 marca w siedzibie Silesia Start-Up w Czechowicach-Dziedzicach.

Zgromadzonych przywitał Tomasz Zjawiony, 
Prezes RIG w Katowicach oraz Marian Błachut, 
Burmistrz Czechowic-Dziedzic, który podkre-
ślał, że sprawy przedsiębiorców są mu bliskie 
i znane z autopsji, ponieważ sam, zanim trafił 
do samorządu, przez 16 lat prowadził firmę.
–	W	sposób	menadżerski	podchodzę	do	zarzą-
dzania	gminą.	Należy	do	tych	przedstawicieli	ad-
ministracji,	którzy	wiedzą	jak	ważną	rolę	pełnią	
przedsiębiorcy	w	rozwoju	samorządności – pod-
kreślał Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Gość specjalny spotkania dr Paulina Polko, 
Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeń-
stwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, 
w swoim wystąpieniu przedstawiła etapy dzia-
łań prezydenta Federacji Rosyjskiej, takie jak 
centralizacja władzy, cyberataki, aneksje spor-
nych terenów, które były przygotowaniem do 
otwartej wojny. 

– Lekceważyliśmy	 czytelne	 sygnały,	 więc	 tak	
naprawdę	nie	powinniśmy	być	zaskoczeni	ata-
kiem	Putina,	który	pozwolił	nam	uwierzyć,	że	jest	

racjonalny	gospodarczo	 i nie	zdecyduje	się	na	
działania	szkodzące	interesom	Rosji – zaznaczała
dr Paulina Polko.

Ekspertka ds. bezpieczeństwa wypunktowała 
słabe strony armii rosyjskiej, którą gubi m.in. 
wiara w mit własnej potęgi i zlekceważenie de-
terminacji Ukraińców broniących swojego kraju 
przed najeźdźcą. Dzięki temu, w starciu Dawida 
z Goliatem, ten pierwszy, choć teoretycznie 
słabszy, ma szansę na zwycięstwo. 
–	W	żywym	interesie	polityczno-gospodarczym	
Polski	 jest	 sytuacja,	w	 której	 Ukraina	 nie	 jest	
w	jakikolwiek	sposób	zwasalizowana	przez	Rosję,	
a Putin	zostaje	zdruzgotany	i pozbawiony	wpły-
wów – komentowała prelegentka spotkania 
Firm Członkowskich RIG.

Co czeka nas w przyszłości? Jak akcentowała 
dr Paulina Polko, wizje mniej konsumpcyjnego, 
hybrydowego świata, w którym co roku rośnie 
światowe PKB o 2%, a w 2050 r. standard ży-
cia poprawi się dwukrotnie – należy odłożyć 
do lamusa. Niestety, postęp technologiczny 

będzie wykorzystywany do tworzenia broni 
nowej generacji (roboty, autonomiczne środki 
transportu, Internet rzeczy). Pojawią się kolejne 
konflikty zbrojne, będzie również postępowała 
marginalizacja Europy, która w 2050 rwytworzy 
tylko 10% światowego PKB, do tego dojdzie 
kryzys klimatyczny, objawiający się masowymi 
klęskami żywiołowymi.

Marcowe spotkanie Firm Członkowskich Izby 
odbyło się we współpracy z jedną z nich – Wer-
tui Sp. z o.o. – w Silesia StartUp w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Łukasz Kaplita, Wiceprezes 
Zarządu w prezentacji „Zabezpiecz wizerunek 
swojej firmy w sieci” argumentował na podsta-
wie statystyk, że to właśnie MŚP najczęściej pa-
dają ofiarą cyberataków, ponieważ wiele z nich 
nie posiada pełnej ochrony dostępu w sieci. 
Ekspert zaprezentował procedury edukacyjne 
pracowników i systemy warte do zastosowa-
nia po to, by skutecznie zabezpieczyć firmowe 
dane. Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać 
z nieodpłatnego audytu swojej strony interne-
towej o wartości 1200 zł, którego rezultatem 
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będzie raport podsumowujący m.in. czy strona 
jest dobrze zabezpieczona przed atakami ha-
kerskimi, jak jest widoczna w sieci, co warto 
udoskonalić itd.

Ostatnim punktem merytorycznej części spo-
tkania była prezentacja rezultatów unijnego 
projektu Internationalization Service Officer 
(Specjalista ds. Usług Internacjonalizacji), któ-
rego liderem jest Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach.
W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć 
powitania nowych Firm Członkowskich RIG, 

które dołączyły do Izby w marcu. Przedsta-
wiciele sześciu przedsiębiorstw odebrali cer-
tyfikaty, z rąk Prezesa Tomasza Zjawionego, 
I Wiceprezesa Janusza Dramskiego i Tytular-
nego Wiceprezesa Piotra Rybickiego, potwier-
dzające członkostwo w społeczności RIG.

Wręczono również akt powołania dla przewod-
niczącego nowej komisji w strukturach Izby 
– Przewodniczącym Komisji ds. Start-upów 
został Piotr Łabno.

–	Formuła	spotkań	stacjonarnych	w	siedzibach	

różnych	Firm	Członkowskich	sprawdza	się	 jako	
miejsce	do	inspirującego	networkingu	i sieciowa-
nia	przedsiębiorców.	Wysoka	frekwencja	pokazuje,	
że	warto	wychodzić	poza	utarte	schematy	i spo-
tykać	się	nie	tylko	w	naszej	siedzibie – podsumo-
wywał Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.

Jaga Kolawa

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

• CIS – CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES Sp. z o.o.
• QUALITY AUSTRIA-POLSKA Sp. z o.o
• PROFITUM WEALTH MANAGEMENT Sp. z o.o.
• SAFE IT Sp. z o.o.
• TENKA Natalia Kacprzyk, Łukasz Szczęsny, Jakub August s.c.
• VEGAS SOLUTION Sp. z o.o. 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁGOSPODARZE: 

PATRONI MEDIALNI:
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Otwarte Spotkanie Firm 
 Członkowskich RIG w sercu Śląska

Przedstawienie najważniejszych filarów działalności i wydarzeń planowanych przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą w Katowicach, osiągnięć miasta Zabrze w rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjnej 
medycynie, a także prezentacja nowych przedsiębiorstw, które przystąpiły do Izby - wypełniły agendę 
kwietniowego spotkania Firm Członkowskich. Wydarzenie odbyło się 25 kwietnia w Klubie Biznesowym 
Areny Zabrze. 

W tym roku Zabrze świętuje 100-lecie nada-
nia praw miejskich i - jak podkreślał Tomasz 
Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach - witając 
uczestników spotkania, działania włodarzy mia-
sta to jeden z najlepszych przykładów wspie-
rania i budowania przedsiębiorczości przez 
samorząd. Spotkanie miało również dodatkowy 
wymiar. Tym razem na wydarzenie zostały za-
proszone nie tylko Firmy Członkowskie, ale 
też firmy z Zabrza, pragnące poznać specy-
fikę działania Izby i pakiet korzyści wynikający 
z członkostwa w RIG.
Tomasz Zjawiony przedstawił aktywności, 
wydarzenia zaplanowane przez Izbę na 2022 
rok, w tym nowe projekty międzynarodowe 
czy kierunki współpracy na rynkach zagranicz-
nych (Szanghaj, Izrael, Pakistan, Indie, Północna 
Afryka).

Wśród zaplanowanych tegorocznych eventów 
znalazły się dwie konferencje poświęcone me-
dycynie, które odbędą się w Zabrzu. Miasto 
mogące się pochwalić wieloma osiągnięciami 

w tej dziedzinie, z ambicjami przekształcenia się 
w medyczny HUB, stało się również siedzibą 
Komisji ds. Technologii Medycznych działającej 
przy Izbie. W trakcie spotkania wręczono nomi-
nacje nowym Wiceprzewodniczącym Komisji - 
prof. nadzw. dr hab. inż. Markowi Gzikowi oraz 
I Wiceprezesowi RIG, Januszowi Dramskiemu.
– To	nowy	rozdział	działalności	Komisji	ds.	Tech-
nologii	Medycznych,	który	ma	na	celu	budowanie	
siły	zabrzańskiego	rynku	medycznego.	Cieszę	się,	
że	wychodzimy	poza	formułę	spotkań	w	siedzi-
bie	Izby.	Zamierzamy	przedstawiać	nowe	Firmy	
Członkowskie	i ich	projekty,	a także	miejsca	ważne	
dla	 biznesu – zaznaczał Tomasz Zjawiony, 
 Prezes RIG w Katowicach.

O transformacji Zabrza z ośrodka przemysłu 
ciężkiego w miasto medycyny, kultury, sportu, 
nowoczesnych technologii i turystyki przemy-
słowej mówiła przedstawicielka władz miasta.
– Mamy	w	Zabrzu	wiele	takich	istotnych	dla	przed-
siębiorców	miejsc.	Powołano	specjalny	wydział	-	
Zabrzańskie	Centrum	Rozwoju	Przedsiębiorczości,	

a także	Pełnomocnika	ds.	Inwestorów,	który	ak-
tywnie	uczestniczy	w	przekazywaniu	 informacji	
o	zabrzańskiej	strefie	ekonomicznej.	Tutaj	od	70	
lat	działa	Śląski	Uniwersytet	Medyczny,	 funk-
cjonuje	także	Fundacja	Rozwoju	Kardiochirurgii,	
szpitale	kliniczne,	pierwszy	i jedyny	w	Polsce	wy-
dział	inżynierii	biomedycznej,	budujemy	również	
system	 start-upów	medycznych.	 To	wszystko	
dzięki	przedsiębiorcom,	którzy	w	główny	sposób	
przyczynili	się	do	zmiany	wizerunku	gospodar-
czego	naszego	miasta.	Zachęcam	do	poszerzenia	
szeregów	Regionalnej	Izby	Gospodarczej	w	Kato-
wicach	i liczę	na	współpracę	przy	tworzeniu	samo-
rządu	gospodarczego	na	terenie	naszego	miasta	
– podkreślała Katarzyna Dzióba, II Zastępca 
Prezydenta Zabrza.

W programie wydarzenia nie mogło zabrak-
nąć powitania nowych Firm Członkowskich 
RIG, które dołączyły do Izby w marcu. Przed-
stawiciele siedmiu przedsiębiorstw odebrali 
certyfikaty potwierdzające członkostwo 
w społeczności RIG z rąk Prezesa Tomasza 
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Zjawionego i Zastępcy Prezydent Zabrza 
 Katarzyny Dzióby.

Przedsiębiorcy mieli tym samym okazję do za-
proszenia do współpracy i krótkiej prezentacji 
specyfiki działalności swoich firm, również 
w trakcie sesji networkingu i luźnych rozmów 
przy poczęstunku.
Do zgromadzonych dołączyła Prezydent Mia-
sta, Małgorzata Mańka-Szulik, dziękując za 
zaproszenie przedstawicieli biznesu do Zabrza.
–	 Jesteśmy	w	 sercu	 Śląska.	Dumni	 z	 tego,	 że	
sprzedano	wszystkie	działki	w	naszej	strefie	eko-
nomicznej,	właśnie	przygotowujemy	nowe	tereny	
dla	przedsiębiorców.	Środowisko	gospodarcze	jest	
bardzo	liczne	i prężne.	Korzystając	z	okazji,	zapra-
szam	na	mecze	Górnika	Zabrze.	To	klub	z	wielo-
letnią	historią	 i jeśli	chcecie	przeżyć	prawdziwe	
emocje	to	po	prostu	trzeba	tu	być.	Mam	nadzieję,	
że	nasza	współpraca	z	RIG	będzie	się	tylko	zacie-
śniała.	Do	tej	pory	z	sukcesem	współdziałaliśmy	
przy	Europejskim	Kongresie	MŚP,	organizacji	Gali	
Laurów	Umiejętności	 i Kompetencji	w	zabrzań-
skim	Domu	Muzyki	 i Tańca.	Warto	 jednoczyć	
samorząd	terytorialny,	gospodarczy	i środowisko	
biznesowe – reasumowała Małgorzata Mańka-
-Szulik, Prezydent Zabrza.

Jaga Kolawa

ORGANIZATOR:

WSPÓŁGOSPODARZE: 

PATRONI MEDIALNI:

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

• Przedsiębiorstwo Handlowe „AGROMA”
• EBURY PARTNERS BELGIUM NV. S.A. oddział w Polsce
• ECCO RAIL sp. z o.o.
• Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Halabowski
• KYO sp. z o.o.
• MM SERVICE LEASE POLSKA sp. z o.o.
• RankHouse Galus, Nowaczyk Sp. J.



14

WYDARZENIA DLA MŚP

Sosnowiec połączył przedsiębiorców 
podczas Otwartego Spotkania Firm 
Członkowskich

Przedstawienie misji i planów działania Izby, inauguracja projektu Silesia Startup HUB, prezentacja no-
wych inwestycji miejskich w Sosnowcu, a także firm, które przystąpiły do RIG znalazły się w programie 
majowego spotkania Firm Członkowskich. Wydarzenie odbyło się 23 maja w Pałacu Schoena w Sosnowcu.

Już po raz kolejny na wydarzenie zostały za-
proszone nie tylko Firmy Członkowskie, ale 
też firmy z Sosnowca i Zagłębia, pragnące po-
znać specyfikę działania Izby i pakiet korzyści 
wynikający z członkostwa w RIG. Frekwencja 
dopisała. W spotkaniu wzięło udział 90 przed-
siębiorców. Pałac Schoena w Sosnowcu pękał 
w szwach. 
Jak zaznaczał współgospodarz spotkania - Pre-
zydent Sosnowca - to symboliczne miejsce, 
gdzie na co dzień udzielane są śluby, zachęca 
do budowania trwałych relacji. Arkadiusz Chę-
ciński zaprosił do inwestowania w mieście, bę-
dącym pod tym względem jednym z liderów 
w regionie. 
–	Posiadamy	pakiety	dla	mieszkańców	 i inwe-
storów	zachęcające	nie	tylko	do	inwestycji,	ale	
i pozostania	na	stałe	w	Sosnowcu.	Oferujemy	
zwolnienia	z	podatku	od	nieruchomości	na	10	
lat,	zwolnienie	od	podatku	przy	tworzeniu	wy-
sokopłatnych	miejsc	pracy,	przy	termomoderni-
zacjach	obiektów	itp.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	
obecnie	inwestorzy	zmagają	się	z	ogromnymi	pro-
blemami,	związanymi	z	rosnącymi	cenami	mate-
riałów	budowlanych,	trudnościami	w	dostawach,	
brakiem	rąk	do	pracy.	Jako	miasto	staramy	się	tak	

prowadzić	inwestycje,	by	nasi	podwykonawcy	byli	
zadowoleni.	Ważne	dla	nas	 jest	też	stworzenie	
miejsc	do	wypoczynku	 i rekreacji,	zrównoważo-
nego	budownictwa	mieszkaniowego – opowiadał 
Prezydent Sosnowca.

Arkadiusz Chęciński zaprosił zgromadzonych 
do odwiedzenia sztandarowych inwestycji 
miejskich – Zagłębiowskiego Parku Sporto-
wego, z największym i najlepszym lodowiskiem 
w Polsce, który zostanie oddany do użytku 
w październiku i Centrum Edukacji Ekologicznej 
Egzotarium, planowane otwarcie zapowiadane 
jest na pierwszą połowę przyszłego roku.
Tomasz Zjawiony w swoim wystąpieniu 
przedstawił aktywności i wydarzenia zaplano-
wane przez Izbę na najbliższe miesiące. Zapro-
sił zgromadzonych przedstawicieli biznesu do 
członkostwa i skorzystania ze specjalnej pro-
mocji, dla firm decydujących się na dołączenie 
do RIG w trakcie spotkania.
–	 Izba	 chce	 pełnić	 rolę	 konsjerża	 świata	 biz-
nesu.	Chcemy	pomagać	m.in.	w	szukaniu	miejsc	
do	 inwestycji,	w	 sprawach	administracyjnych,	
w	 znajdywaniu	finansowania.	Gama	brandów	
budowanych	 wokół	 Izby	 ciągle	 się	 rozszerza.	

Pracujemy	nad	tym,	by	spełniać	Wasze	potrzeby.	
Zapraszamy,	jeśli	chcecie	się	zaangażować	w	ja-
kieś	wydarzenie.	Na	takich	spotkaniach	jak	dzisiej-
sze,	chcemy	zarazić	Was	żyłką	networkingowca,	
pomóc	w	budowaniu	relacji – podkreślał Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

O tym, dlaczego warto się zrzeszać mówił 
także Krzysztof Haładus – Prezes Delegatury 
RIG w Katowicach w Sosnowcu, a zarazem 
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego 
w Sosnowcu, należącej do Izby.
–	Misją	przedsiębiorców	jest	dostarczanie	produk-
tów	i usług.	Warto	też	pamiętać	o	przekazywaniu	
pozytywnych	emocji,	wspieraniu	się	 i zachęca-
niu	do	działania.	Nie	tylko	po	to,	 żeby	komuś	
coś	sprzedać,	ale	by	każdego	następnego	dnia	
z	entuzjazmem	pracować,	motywować	współpra-
cowników.	To	najważniejsza	wartość,	którą	można	
zyskać	w	RIG	i	w	innych	stowarzyszeniach	tego	
typu,	gdzie	ludzie	o	podobnych	zadaniach	i wizji	
działania	mogą	się	wymieniać	poglądami	oraz	
wzajemnie	inspirować – zaznaczał.

Kolejnym punktem spotkania była inauguracja 
projektu Silesia Startup HUB. Nowy projekt 
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HUB-owy w Izbie powstał w związku z nie-
dawnym powołaniem Komisji ds. Startupów. 
–	 Ma	 pełnić	 funkcję	 parasola	 projektowania	
	start-upów	dla	firm	z	różnych	branż.	Zapraszamy	
na	comiesięczne	zebrania	Startupera	(Komisji	ds.	
Startupów).	Naszą	kolejną	 inicjatywą	 jest	pre-
zentacja	startupów	już	funkcjonujących	w	po-
staci	spółek,	które	są	na	jakimś	etapie	rozwoju,	
poszukują	inwestora	albo	klienta	do	skalowania	
biznesu.	Tworzymy	także	Klub	Inwestora	Tech-
nologicznego.	Chcemy	wspólnymi	siłami	wspo-
móc	rozwój	tych	firm.	Zapraszamy	inwestorów,	
którzy	chcieliby	pomóc	indywidualnie,	być	anio-
łem	biznesu	albo	mentorem	– wyjaśniał Janusz 
 Dramski, I Wiceprezes RIG.

W ramach projektu zaprezentowano ofertę 
platformy do zgłaszania nieprawidłowości 
w organizacjach, firmy eSignalist, uznanej 
przez PFR S.A. za firmę przyszłości i wpisaną 
na mapę narzędzi wspierających raportowa-
nie ESG (kwestii środowiskowych, społecznych 
i dotyczących ładu korporacyjnego). Start-up 
wywodzi się z nowej Firmy Członkowskiej RIG 
– KMCP Consulting Sp. z o.o. w Warszawie.

RIG został zaproszony do współpracy jako 
Partner Merytoryczny przy cyklu programów 
„Ekonomia po prostu”. Do tej pory powstało 
17 odcinków realizowanych przez Telewizję 

TVT i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
Cykl ma na celu wyjaśnianie kwestii ekonomii 
w jasny, przystępny sposób.
–	Dotykaliśmy	różnych	tematów	w	20-minuto-
wych	odcinkach.	Z zaproszonymi	gośćmi	z	oto-
czenia	biznesu,	administracji	samorządowej	czy	
organizacji	społecznych	rozmawialiśmy	do	tej	pory	
o	kondycji	gospodarki,	rynku	pracy,	zarządzaniu	
publicznym,	miastach	przyjaznych	seniorom	oraz	
wsparciu	instytucjonalnym	dla	przedsiębiorców.	
Chcielibyśmy	zaprosić	do	udziału	Firmy	Człon-
kowskie,	by	wzmocnić	część	biznesową	i opowia-
dać	np.	o	cyberbezpieczeństwie,	ubezpieczeniach,	
e-commerce.	Generalnie,	o	tym,	w	czym	Państwo	
jesteście	specjalistami	– mówił dr Bartłomiej 
Gabryś, wykładowca Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, prowadzący program 
„Ekonomia po prostu”.

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć 
powitania nowych Firm Członkowskich RIG, 
które niedawno dołączyły do Izby. Przedstawi-
ciele przedsiębiorstw odebrali certyfikaty po-
twierdzające członkostwo w społeczności Izby 
z rąk Prezesa Tomasza Zjawionego, Prezesa 
Delegatury RIG w Katowicach w Sosnowcu 
Krzysztofa Haładusa i Konsula Honorowego 
Sebii w Katowicach Ranko Tomovića.
Przedsiębiorcy mieli tym samym okazję do krót-
kiej prezentacji specyfiki działalności swoich 

firm i zaproszenia do współpracy, również 
w trakcie sesji networkingu i luźnych rozmów 
przy poczęstunku. Chętni mogli również zwie-
dzić wystawy prezentowanie w Pałacu Scho-
ena, siedzibie Muzeum w Sosnowcu.

Jaga Kolawa

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

• Wyższa Szkoła Humanitas 
• TECHNICENTER Sp. z o.o. w Bytomiu
• Prodio
• KMCP Consulting Sp. z o.o. w Warszawie 
• PROMYK Anna Guzior-Rutyna 
• Wróżka Cesaria 
• BUF PARTNER Sp. z o.o. 
• AUTO PATEREK
• Kava 
• Fundacja Templariuszy – OMCTH

ORGANIZATOR:

WSPÓŁGOSPODARZE: 

PATRONI MEDIALNI:
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Biznes medyczny i rynku zdrowia
– pierwsze spotkanie Health Med Innovations 
w Zabrzańskiej Dolinie Medycznej

Wdrażanie innowacyjnych technologii w medycynie nie jest możliwe bez wprowadzania nowych narzędzi, 
które mają wspomóc i częściowo zastąpić coraz bardziej ograniczoną kadrę opieki zdrowotnej w Polsce 
i na świecie, a przede wszystkim zapewnić większe bezpieczeństwo i komfort pacjentów – podkreślali 
przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy uczestniczący w pierwszej konferencji „Health Med Innova-
tions”, która odbyła się 7 czerwca w Klubie Biznesowym Areny Zabrze.
Ponad 80 osób z całej Polski uczestniczyło sta-
cjonarnie w wydarzeniu. Wśród nich znaleźli 
się: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, firm 
operujących na rynku zdrowia i zajmujących się 
innowacjami w medycynie, uczelni wyższych. 
Konferencja została zorganizowana przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 
i Miasto Zabrze.

Serce medycyny bije
w Zabrzu

To, że medycyna to dobry biznes, który wpływa 
na rozwój miasta i poprawę życia mieszkań-
ców pokazuje przykład Zabrza. Długą trady-
cję mają istniejące tutaj instytucje naukowe, 
nowoczesne szpitale i uczelnie na wysokim 
poziomie, na których można studiować me-
dycynę. Dużo dzieje się w obszarze innowacji. 
W 2018 r. powstało Centrum Symulacji Me-
dycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycz-
nym – z symulatorami pacjentów w zakresie 
ratownictwa i stomatologii. W trakcie realizacji 
jest Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia 
LabMed – sieć nowoczesnych laboratoriów, 
a jesienią 2021 roku otwarte zostało Europej-
skie Centrum Innowacyjnych Technologii dla 

Zdrowia stworzone przez Politechnikę Śląską 
i firmę Philips, przy udziale Miasta Zabrze. 

–	Jesteśmy	po	to,	żeby	ratować,	nowocześnie	
leczyć	 i	 dawać	nadzieję	–	 to	motto	Śląskiego	
Centrum	Chorób	Serca	przyświeca	działaniom	
i	wyraża	zaangażowanie	wszystkich	osób,	które	
w	Zabrzu	zajmują	się	medycyną.	Nie	tylko	sprzęt	
i	 technologie	 są	ważne,	ale	w	centrum	naszej	
uwagi	jest	człowiek.	Władze	miasta	dążą	do	za-
planowania	rozwoju.	Jednym	z	kierunków	dzia-
łania	w	ramach	Strategii	Rozwoju	Miasta	2030	
jest	kooperacja	podmiotów	działających	w	branży	
medycznej,	wspieranie	ich.	W	strategii	można	zna-
leźć	kilkanaście	przedsięwzięć	stawiających	na	
rozwój	medycyny.	Zabrze	chce	wykorzystać	swoje	
zaplecze	medyczne	i	skupić	się	na	technologiach	
dla	sektora	zdrowia,	stąd	też	powstała	potrzeba	
stworzenia	strategii	ekosystemu	start-upów	z	ob-
szaru	medycyny	i	pokrewnych.	Powstaje	też	Miej-
ski	Standard	Dostępności,	który	ma	koncentrować	
się	na	osobach	o	szczególnych	potrzebach,	nie	
tylko	w	aspekcie	rozwiązań	architektonicznych.	
Zadaniem	programu	jest	skupienie	się	na	obszarze	
edukacyjno-informacyjnym,	promującym	rozwią-
zania	ułatwiające	życie	i	wpisujące	się	w	koncep-
cję	Smart	City	– Małgorzata Giela, Sekretarz 
Miasta Zabrze.

Przykładem dobrze funkcjonującego biznesu, 
który powstał na bazie nowoczesnych tech-
nologii medycznych, dzięki wsparciu Zabrza 
i śląskiej myśli naukowej jest Philips. Firma jest 
partnerem strategicznym projektu Wydziału 
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej 
w Zabrzu – utworzenia centrum naukowo-ba-
dawczego stanowiącego zespół specjalistycz-
nych laboratoriów. W ramach jego działalności 
prowadzone są prace naukowo-badawcze 
ukierunkowane na opracowanie nowych tech-
nologii i wyrobów medycznych. 

Michał Grzybowski, CEO Philips Polska, 
w swoim wystąpieniu podkreślał, że innowa-
cyjność jest wpisana w DNA firmy, istniejącej 
od ponad 130 lat. Zwracał również uwagę na 
wątek ochrony środowiska w kontekście służby 
zdrowia, która odpowiada za 4,5 proc. emisji 
CO2 . Stąd nowy projekt Green Small Hospital, 
stawiający na eko-design i pomoc w transfor-
macji szpitali w stronę Zielonego Ładu.

Rozwój rynku teleopieki

Najważniejszym wyzwaniem dla rynku innowa-
cji medycznych jest szybko starzejące się spo-
łeczeństwo (10 mln seniorów) i konieczność 
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stworzenia kompleksowej polityki senioralnej 
przez rząd, wspierającej samorząd teryto-
rialny w działaniach na rzecz osób starszych 
i chorych. 

Edyta Kocyk, CEO SIDLY Healthcare, zapre-
zentowała - na przykładzie case study swojej 
firmy - etapy rozwoju rynku teleopieki w Pol-
sce. Opaska monitorująca stan zdrowia pa-
cjenta powstała z potrzeby rynku. Ekspertka 
akcentowała, że programy rządowe, takie jak 
Korpus Wsparcia Seniorów, który ma rozeznać 
potrzeby „opieki na odległość” na terenie da-
nej gminy, są niezbędne. Zwłaszcza, że istnieje 
szereg wyzwań i barier, takich jak edukacja 
i współpraca na linii producent – użytkownik, 
czy wykluczenie cyfrowe Polaków w małych 
miejscowościach. 

Konieczność porozumienia na rzecz standa-
ryzacji i optymalizacji teleopieki podnosiła też 
Marzena Krawiec, Wiceprezes Zarządu Tele-
medycyna Polska S.A. Dobre wdrożenia po-
winny być finansowane już w fazie testowania. 
Technologia sprawi, że możemy czuć się bez-
pieczniej. Takim przykładem jest kardiologia. 
W Polsce 40 proc. zgonów jest notowanych 
z powodu chorób układu krążenia. W tej dzie-
dzinie teleopieka ma wiele do zaoferowania.
W trakcie konferencji dyskutowano także 
o modelach współpracy między sektorem IT 
i branżą medyczną oraz kreowaniu nowych po-
mysłów na potrzeby rynku. Zgodnie uznano, 
że najważniejszym elementem jest dobre pro-
jektowanie i przetestowanie prototypu z przy-
szłym użytkownikiem, zarówno pacjentem, 
jak i personelem medycznym. Na pewno nie 
można iść na skróty, gdy na szali jest zdrowie 
i życie klienta, co w dłuższej perspektywie przy-
czynia się do ograniczenia ryzyk dla przedsię-
biorcy wdrażającego nowe rozwiązanie.

Jak tyka robotyka?

Rodzaje i przyszłość robotów medycznych 
były tematem kolejnych wystąpień podczas 
Health Med Innovations. Historię powstania 
przed dwudziestu laty pierwszego polskiego 
robota medycznego Robin Heart w Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Za-
brzu przedstawił jego twórca, dr hab. n. med. 
Zbigniew Nawrat, profesor Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. 
W 2009 r. w Zabrzu stworzono największego 
robota medycznego na świecie z rodziny Robin 
Heart. Jest wiele aspektów pracy zaczynając 
od tego: jak ma działać chirurg z robotem, jak 
ma funkcjonować jego kinematyka, przestrzeń 
robocza, jak zaplanować operację, a kończąc na 
optymalnej komunikacji z robotem. Powstała 
również pierwsza w Polsce wirtualna sala do 
operacji. Kontynuacja projektu zależy od moż-
liwości sfinansowania wersji klinicznej. Jeśli do 
końca 2022 roku nie zostanie pozyskany inwe-
stor strategiczny – projekt zostanie zamknięty. 
Tak się najprawdopodobniej stanie, bo w Polsce 

nie ma producenta robotów medycznych, który 
ma środki finansowe na innowacyjny produkt 
w postaci robota chirurgicznego.

–	Dzięki	robotyce	można	operować	na	odległość,	
osiągnąć	najwyższą	jakość	procesu	medycznego,	
zwiększyć	efektowność	leczenia,	a	nawet	nauczyć	
lekarzy	sposobu	organizacji	pola	operacyjnego.	
Epidemia	COVID	pokazała,	że	jest	dużo	czynności,	
które	warto	zautomatyzować.	Nie	wiem	czy	męż-
czyźni	są	z	Marsa,	a	kobiety	z	Wenus,	ale	roboty	
na	pewno	są	z	Ziemi.	Tylko	od	nas	zależy,	czy	speł-
nią	nasze	potrzeby	i	oczekiwania	– akcentował 
dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, prof. ŚUM.

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, gene-
ralnie zainteresowanie robotyką przemysłową 
rośnie. Już ponad 100 firm na świecie działa 
w tym sektorze, branża ta powiększa się o ok. 
20 proc. w skali roku i obecnie mamy 3 mln 
robotów w rozmaitych sektorach przemysłu, 
głównie motoryzacji, branży elektronicznej 
i elektrycznej. Również potencjał robotów 
we współczesnej medycynie został dostrze-
żony. Powstają bio-roboty, roboty eduka-
cyjne, farmaceutyczne, sztuczne organy czy 
roboty-pielęgniarze. Mogą się też sprawdzić 
w zarządzaniu otoczeniem pacjenta, np. robot 
odpowiadający za dozowanie leków do dyspen-
sera albo w rehabilitacji (np. elektrostymulacja). 
Generalnie innowacje (m.in. nowe systemy re-
jestracji pacjentów) pojawiają się coraz szybciej 
w służbie zdrowia. Następny krok to chirurgia 
cyfrowa oparta na rozwiązaniach sztucznej in-
teligencji. Największym problemem pozostaje 
znalezienie inwestora, który zdecyduje się na 
długoletnie zamrożenie kapitału, ponieważ od 
pomysłu do produkcji mija często kilkanaście 
lat.
Sukcesów osiąganych na Śląsku gratulował 
uczestnikom konferencji Piotr Węcławik, Dy-
rektor Departamentu Innowacji w Minister-
stwie Zdrowia.

–	Jest	mnóstwo	interesariuszy	zainteresowanych	
dofinansowaniem.	Minister	Zdrowia	ma	zespół	
stworzony	z	osób	i	instytucji,	które	wspierają	go	
w	podjęciu	właściwych	decyzji.	Dysponuje	od-
powiednimi	narzędziami	we	wprowadzaniu	 in-
nowacyjnych	rozwiązań,	za	pomocą	stosownych	
rozporządzeń.	W	tym	roku	do	refundacji	weszła	
operacja	raka	prostaty	przy	użyciu	robota	chirur-
gicznego.	Minister	Adam	Niedzielski	jest	ogrom-
nym	zwolennikiem	tej	metody.	Pracujemy	nad	
rozszerzeniem	koszyka	świadczeń	NFZ	o	kolejne	
cztery	obszary	związane	z	robotyką	w	leczeniu.	
Zdajemy	sobie	sprawę,	że	metaversum,	czyli	całe	
spektrum	nowych	technologii,	sprzyja	rozwojowi	
i	to	nasza	przyszłość.

Katalizatory rozwoju 
e-zdrowia

Po to, żeby opieka medyczna była coraz bar-
dziej zrównoważona, dostępna i oparta na 
potrzebach pacjenta pojawia się konieczność 
diagnostyki i leczenia na odległość. Obecnie 
cyfryzacja obsługi pacjenta w Polsce jest nie-
odzowna. Posiadamy jeden z najniższych w Eu-
ropie wskaźników liczby lekarzy przypadających 
na 100 tys. mieszkańców, aż 25 proc. medy-
ków ma powyżej 60. roku życia. Polska służba 
zdrowia cierpi zarówno na deficyt specjalistów, 
jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 
Przy tym, warto pamiętać, że telemedycyna 
nie może istnieć, przynajmniej na razie, bez 
stacjonarnych usług medycznych i pracy me-
dyków zaangażowanych w realizację procesów 
telemedycznych. 

Dyskutanci panelu o cyfryzacji zastanawiali się, 
kiedy w związku z ograniczeniem zaangażowa-
nia zasobów medycznych, pojawią się u nas 
rozwiązania rynku niemieckiego, gdzie aplikacja 
jest zapisywana na refundowaną receptę przez 
lekarza. Wiele rozwiązań jest na wyciągnięcie 
ręki, takie jak sensor do pomiaru temperatury, 
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który można zainstalować na smartfonie. Nasz 
kraj jest rozwinięty technologicznie i trendy 
rozwoju cyfrowych usług medycznych są 
coraz bardziej widoczne. Najważniejsze jest 
oczywiście zdrowie pacjenta. Dlatego trzeba 
stawiać na edukację i budowanie świadomo-
ści wśród użytkowników usług e-medycyny. 
Na podstawie opinii lekarzy, cztery grupy są 
predystynowane do monitorowania zdalnego: 
diabetologia, kardiologia, pacjenci po udarze 
i seniorzy. Pomimo barier finansowych powin-
niśmy pracować, prowadzić badania, wdrażać 
certyfikowane cyfrowe rozwiązania medyczne 
dla różnych grup chorych – podkreślali przed-
stawiciele firm zajmujących się cyfrową ob-
sługą pacjenta.

–	Dzięki	 szkoleniom,	 kongresom	 i	 innym	 spo-
tkaniom	biznesowym	trzymamy	rękę	na	pulsie	
i	jesteśmy	innowacyjni,	a	samorozwój,	wymiana	
poglądów,	 udział	w	 szkoleniach	 i	 sympozjach	
to	absolutna	podstawa	sukcesu,	niezależnie	od	
tego,	co	się	robi.	Trzeba	cały	czas	aktualizować	
swój	stan	wiedzy	i	poszerzać	horyzonty.	Wszelkie	
kongresy,	konferencje	i	inne	spotkania	biznesowe	
niezwykle	człowieka	rozwijają,	a	chcąc	robić	coś	
z	sukcesem	trzeba	myśleć	przyszłościowo	i	nie	
można	dopuścić	do	tego,	żeby	stać	w	miejscu	– 
komentowała Beata Drzazga, Prezes Zarządu 
BetaMed S.A., Partner konferencji.

Nieprzypadkowo jako miejsce konferencji wy-
brano Zabrze – miasto zajmujące szczególne 
miejsce na mapie medycznej Polski i Europy, 
bo mogące pochwalić się wieloma osiągnię-
ciami w dziedzinie medycyny. Zabrze aktywnie 
działa w kierunku dalszego rozwoju szeroko 
rozumianej branży zdrowia i w tym sektora 
medycznego oraz obszarów powiązanych – 
tworząc m.in. ekosystem przyjazny dla startup-
-ów oraz budując zaplecze naukowo-badawcze 
i technologiczne.

– Osiągnięcia Zabrza w obszarze innowacji 
w medycynie są imponujące. Tutaj rodzą się 
one dosłownie z dnia na dzień. To ekstremal-
nie nowoczesne	narzędzia	już	funkcjonujące	i	do-
stępne.	Chcemy	oddać	charakter	miasta,	które	

stoi	medycyną.	Dlatego	postanowiliśmy	wszystkie	
wydarzenia	związane	z	tą	gałęzią	wiedzy	 i	biz-
nesu	przenieść	do	Zabrza – podkreślał Tomasz 
 Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach.

Owocnych doświadczeń życzyła zgromadzo-
nym Sekretarz Miasta Zabrze, Małgorzata 
Giela.
-	Medycyna	jest	dla	nas	bardzo	ważna.	Warto	
wymienić	takie	postacie,	wydarzenia	 i	miejsca	
jak:	prof.	Zbigniew	Religa,	prof.	Marian	Zembala,	
pierwszy	udany	przeszczep	serca,	Fundacja	Roz-
woju	Kardiochirurgii,	 Śląskie	Centrum	Chorób	
Serca,	Śląski	Uniwersytet	Medyczny,	które	są	sym-
bolem	medycyny	i	zarazem	symbolami	Zabrza.	

Dzięki specjalizacji naukowo-przemysłowej 
i stawianiu na nowe kierunki rozwoju miasta 
GZM Metropolii stają się naturalnym miejscem 
do opracowywania i inwestowania w innowa-
cje medyczne.
– Metropolia skupiająca 41 gmin, z prawie 2,5 
milionem mieszkańców wytwarza aż 8 proc. 
PKB w skali całego kraju. Nasze nakłady na 
służbę zdrowia systematycznie rosną. W tej 
chwili wynoszą 268 mln zł rocznie, co daje 6 
proc. krajowych wydatków na ten sektor. Na-
szą rolą jest stymulowanie współpracy nauki 

i biznesu. Tworzymy subfundusz na wsparcie 
nauki. Poszerzamy obszary dofinansowania 
dla uczelni medycznych, obok wykładów świa-
towych osobistości medycyny, znalazły się 
w nich badania naukowe, publikacje, oferta dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych. Cieszę 
się, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. 
Istotnym elementem jest to, że takie spotka-
nie przynosi wiedzę i kontakty niezbędne do 
efektywnej współpracy – zaznaczał Henryk 
Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

RIG w Katowicach organizuje konferencje HMI, 
a także współorganizuje oraz patronuje innym 
wydarzeniom rynku zdrowia odbywającym się 
w Zabrzu, zapraszając do rozwijania firm w tym 
obszarze.
–	Zabrze,	które	w	bieżącym	roku	obchodzi	100.	
rocznicę	przyznania	praw	miejskich	(ówczesnej	
największej	wsi	w	Europie),	swój	rozwój	zawdzię-
cza	przemysłowi	ciężkiemu	 (XIX	 i	XX	w.)	oraz	
coraz	mocniej	medycynie	(XXI	w.).	30	lat	temu	8	
kopalń,	pierwszy	udany	przeszczep	serca	w	Zabrzu	
5.11.1985	roku,	a	teraz	 już	kilkadziesiąt	 insty-
tucji	i	przedsiębiorstw,	które	rozwijają	w	Zabrzu	
naukę	i	biznes	w	medycynie.	Dlatego	mówię	-	do	
zobaczenia	w	Zabrzu	-	na	kolejnych	wydarze-
niach	networkingowych	i	wiedzowych	z	zakresu	
rynku	zdrowia,	medycyny	i	powiązanych	branż	
– zachęcał Janusz Dramski, I. wiceprezes RIG 
w Katowicach, organizator konferencji HMI. 

To pierwsza edycja konferencji „Health Med 
Innovations” zorganizowanej przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą w Katowicach. RIG już od 
ponad trzech dekad jest kreatorem przemysłu 
spotkań i wydarzeń. Organizacja kongresów, 
konferencji i szkoleń służy przekazywaniu wie-
dzy, wymianie doświadczeń oraz rozwojowi re-
lacji biznesowych. Nowy cykl merytorycznych 
wydarzeń skupia się na rynku zdrowia i sekto-
rze medycznym. Kolejne spotkanie przedsię-
biorców rynku zdrowia i biznesu w medycynie 
zostało zaplanowane na jesień br.

WYDARZENIA DLA MŚP
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METROPOLIA 
 stawia na rozwój 
 innowacji i dbałość 
o środowisko

Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Za-
rządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii mówi o wspieraniu innowacji w medycynie 
i działaniach mających na celu poprawę ja-
kości życia mieszkańców Metropolii.

Wydaje się, że Metropolia GZM skupia swoje 
działania na transporcie, zrównoważonej mo-
bilności, dronach i ogólnym rozwoju nauki. Czy 
wspiera również innowacje w medycynie lub 
firmy tworzące te innowacje?
Wspieranie nowoczesnej gospodarki opartej 
na wiedzy, innowacyjność i wykorzystanie po-
wstających w regionie technologii i wynalazków 
są jednymi ze stref działań, które przyświecały 
powstaniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii. Nasze działania w obszarze rozwoju 
technologii bezzałogowych statków powietrz-
nych są tego świetnym przykładem. Co więcej, 
wspomniane drony znajdują zastosowanie m.in. 
właśnie w branży medycznej – np. w transpo-
rcie medycznym czy w działaniach związanych 
z bezpieczeństwem powszechnym oraz w sy-
tuacjach kryzysowych.

Współczesna medycyna to nie tylko leczenie 
chorób, to także nowoczesne narzędzia i roz-
wiązania m.in. z dziedziny farmakologii, optyki, 
bioinżynierii, robotyki czy informatyki oraz ana-
lizy dużych zbiorów danych. Chcemy wspierać 
rozwój nowoczesnych technologii poprzez sze-
roko rozumianą współpracę administracji, nauki 
i biznesu. W ramach Centralnoeuropejskiego 
Demonstratora Dronów współpracujemy nie 
tylko z administracja publiczną w Polsce i za 
granicą, ale konsolidujemy branżę dronową, 
choćby poprzez organizację warsztatów 
i programów pilotażowych z firmami działa-
jącymi w obszarze innowacyjnych technolo-
gii. Chcemy także pomóc uczelniom poprzez 
zainicjowany przez nas Fundusz Wspierania 
Nauki, w tym również uczelniom medycznym, 
na których realizowane są kierunki związane 
z innowacjami w medycynie, w podnoszeniu 
atrakcyjności ich oferty naukowej i edukacyjnej.

Wydarzenia takie jak Health Med Innovation 
pokazują, że telemedycyna i leczenie na od-
ległość stają się coraz popularniejsze. W nie-
których przypadkach te metody są o wiele 
bardziej efektywne. Czy niedługo przychodnie 
będą świeciły pustkami? 
Bezpośredniego kontaktu z drugim człowie-
kiem nie będzie w stanie nam zastąpić żadna 
technologia, ale nie mam wątpliwości, że 
obserwowany szybki rozwój telemedycyny 
i leczenia na odległość w ostatnich latach po-
kazał, że może ona stanowić element, który 
odciąży tradycyjną medycynę. Towarzyszy 
temu postępująca cyfryzacja tego sektora, co 
przyczynia się do optymalizacji procesów za-
rządzania i świadczenia usług medycznych. To 
istotne m.in. ze względu na postępujący wzrost 
poziomu wydatków samorządów na ochronę 
zdrowia. W samym 2020 r. gminy wchodzące 
w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii w swoich budżetach na ochronę zdrowia 
przeznaczyły ponad 240 mln zł.

Czy Metropolia myśli o długości życia jej 
mieszkańców? Jakie działania podejmuje się, 
aby ludzie żyjący na terenie GZM byli zdrowi?
Metropolia GZM mierzy się z wyzwaniem de-
mograficznym, jakim jest starzenie się społe-
czeństwa, co ma istotne przełożenie na sektor 
medyczny. Podejmujemy szereg działań, które 
mają się przyczynić do adaptacji regionu do 
tej sytuacji. W obszarze urbanistyczno-archi-
tektonicznym promujemy projektowanie inklu-
zyjne, czyli takie, które uwzględnia potrzeby 
wszystkich ludzi, niezależnie od wieku i po-
ziomu sprawności. W wymiarze gospodarczym 
chcemy, aby tzw. srebrna gospodarka, a więc 
produkty i usługi skierowane do osób star-
szych, stały się jedną ze specjalizacji regionu. 

Wreszcie w wymiarze społecznym, prowadzimy 
projekt pod nazwą Międzypokoleniowa Me-
tropolia. To projekt nastawiony na współpracę 
różnych środowisk, od przedsiębiorców i part-
nerów gospodarczych, po administrację i sektor 
NGO. Celem jest budowanie solidarności mię-
dzypokoleniowej i współpraca na rzecz lepszej 
adaptacji do zmian demograficznych.

W kontekście poprawy jakości życia podejmu-
jemy również działania związane z poprawą 
jakości powietrza i stanu środowiska natural-
nego. Służą temu takie działania jak Metro-
politalny Program Ograniczenia Niskiej Emisji, 
w ramach którego udzielamy naszym gminom 
dotacji na realizację inwestycji ograniczających 
smog. Mowa o kwocie ponad 130 mln zł do 
końca tego roku. Innym działaniem jest reali-
zacja programu STOP SMOG, dzięki któremu 
chcemy wymienić źródła ogrzewania w ponad 
350 domach jednorodzinnych. 

Poprawie jakości środowiska służy także pro-
jekt Metropolitalne Łąki Kwietne. W ramach 
tego projektu w ubiegłym roku założyliśmy 
ponad 32 tys. mkw. łąk kwietnych, które nie 
tylko wzbogacają bioróżnorodność w naszym 
otoczeniu, ale także zapobiegają suszy. Projekt 
kontynuujemy również w tym roku. 

Na koniec nie możemy zapominać o trans-
porcie zbiorowym. Rozwój i promocja zrów-
noważonej mobilności opartej o publiczny 
transport zbiorowy to kolejne nasze działanie, 
które ma wpływać na poprawę jakości życia 
mieszkańców. 

Rozmawiał Martin Paterak

MIASTO I  SAMORZĄD
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Metropolia jako miejsce rozwoju
nowoczesnej medycyny

Obszar Metropolii od dekad był jednym z głównych ośrodków medycyny w Polsce. To właśnie w Zabrzu 
w 1985 roku po raz pierwszy w Polsce dokonano udanego przeszczepu serca. Autorem tego sukcesu był 
prof. Zbigniew Religa. Rezultatem długiej historii kardiochirurgii było utworzenie Śląskiego Parku Tech-
nologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu (KMS). Jest to centrum nowych technologii i miejsce 
prac naukowo-badawczo-wdrożeniowych nad innowacyjnymi projektami: w medycynie, biotechnologii 
i opiece zdrowotnej. Centrum zrzesza również start-upy z branży nowoczesnej medycyny.
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Na obszarze GZM funkcjonują liczne nowocze-
sne ośrodki medyczne, w tym specjalistyczne 
centra, takie jak Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich czy Centra Ratow-
nictwa Medycznego. Lokalne uczelnie wyższe, 
takie jak Śląski Uniwersytet Medyczny, Akade-
mia Wychowania Fizycznego czy Politechnika 
Śląska, prowadzą badania oraz oferują studia 
w obszarze nowoczesnej medycyny. Wśród 
specjalistycznych szpitali w skali kraju wyróżnia 
się m.in. Oddział Hematologii i Transplantacji 
Szpiku Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach. Jest to li-
czący się w Europie ośrodek przeszczepiania 

szpiku kostnego. To właśnie w nim dokonano 
pierwszej w kraju transplantacji od obcego 
dawcy i pierwszy raz przeszczepiono szpik od 
polskiego dawcy niespokrewnionego. Kolej-
nym nowoczesnym ośrodkiem jest Centrum 
Onkologii w Gliwicach. Posiada ono sprzęt 
umożliwiający zaplanowanie strategii leczenia 
chorego na nowotwór, poprzez skoncentrowa-
nie leczniczej dawki promieniowania w obrębie 
guza, nie uszkadzając przy tym zdrowych narzą-
dów. Pełna cyfryzacja wyników badań pacjenta 
zapewnia najwyższą precyzję, diagnostykę 
i leczenie na poziomie standardów świato-
wych. Regularnie organizowane konferencje 
i konkursy dla branży medycznej na obszarze 
Metropolii promują innowacyjność oraz postęp 
w branży medycyny. 

W ramach wsparcia kooperacji między przed-
siębiorstwami, a uczelniami oraz jednostkami 
badawczo-rozwojowymi, powstał Klaster Med-
Silesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych. 
Klaster koordynuje projekty medyczne, organi-
zuje webinary szkoleniowe, fora gospodarcze, 
konferencje międzynarodowe oraz spotkania 
z przedstawicielami medycyny. Wśród aktyw-
ności Klastra można wymienić organizację 

Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego 
w 2021 r.; współtwórstwo Polskiego Stowa-
rzyszenia „Sztuczna Inteligencja w Medycynie”; 
organizację Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej „Sektor ochrony zdrowia w obliczu 
pandemii koronawirusa SARS-COV-2”, a także 
Międzynarodowej Konferencji „Priorytetowe 
Obszary Politechniki Śląskiej – osiągnięcia 
i wyzwania”.

Same uczelnie w granicach Metropolii mocno 
wspierają badania i rozwój. Przykładem może 
być nagroda w konkursie Innowator Śląska 
2020 z udziałem pracowników AWF Katowice, 
za urządzenie do pobierania i przechowywania 
wydychanego powietrza, m.in. w celu prowa-
dzenia wczesnej diagnostyki chorób śródmiąż-
szowych płuc.

Fragment raportu „Potencjał gospodarczy i spo-
łeczny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” 
– cały raport do pobrania na metropoliagzm.pl

MIASTO I  SAMORZĄD
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Przyszłość jest elektryczna

Ostatnie przed wakacjami spotkanie Firm Członkowskich RIG odbyło się 14 czerwca br. w księgarni 
Miejscownik. Tygiel Kulinarny. Okazją do organizacji wydarzenia była premiera książki Marcina Popkie-
wicza - „Zrozumieć transformację energetyczną" - opublikowanej przez wydawnictwo Sonia Draga Post 
Factum, od wielu lat należące do grona Firm Członkowskich Izby.
Postać znanego fizyka, dziennikarza i populary-
zatora nauki, a także „gorący", na czasie, temat 
wzbudziły spore zainteresowanie słuchaczy. 
Sala była wypełniona po brzegi.
–	Zdaję	sobie	sprawę	z	tego,	że	trudno	znaleźć	od-
powiedź	na	pytanie	nawiązujące	do	tytułu	mojej	
ostatniej	książki.	Ja	sam	cały	cały	czas	się	uczę	
i	chciałem	podzielić	się	swoją	wiedzą	z	czytelni-
kami.	Dla	mnie	fizyka,	który	uwielbia	liczby	i	ana-
lizy,	pewne	rzeczy	są	oczywiste.	Dlatego	starałem	
się	pisać	prostym,	zrozumiałym	językiem	także	
dla	humanistów,	a	nie	tylko	specjalistów.	Książka	
jest	napisana	tak,	że	nawet	polityk	ją	zrozumie – 
zachęcał do lektury Marcin Popkiewicz.

W trakcie spotkania odbył się panel dysku-
syjny poświęcony transformacji energetycznej, 
w którym poza autorem książki udział wzięli 
również Krystian Ortyl z Firmy Członkowskiej 
GE Consulting i Karol Pietruszka z Polskiego 
Centrum Doradztwa Energetycznego.

Luźna i przyjazna atmosfera klubo-kawiarni 
sprzyjała dyskusjom oraz wymianie poglądów 
na temat przyszłości energetyki w Polsce. 
Co z węglem? Jaki rodzaj energii jest najtań-
szy? Czy postawić na samochód elektryczny, 
a może wybrać hybrydę? Ile będzie nas kosz-
tować transformacja energetyczna? W jaki 
sposób przedsiębiorcy mogą racjonalizować 
koszty ciągle rosnących ceny energii? Te i inne 

pytania dosłownie zelektryzowały publiczność 
i wzbudziły sporo emocji.
Jak podkreślał zaproszony ekspert, dążenie do 
systemu bez paliw kopalnych i radykalnego 
ograniczenia emisji CO2 to jedyna droga. Takie 
ambicje mają m.in. Chiny, największy potentat 
węglowy świata, zmagający się z problemem 
mega-smogu.

–	Państwo	Środka	staje	się	gigantem	w	dziedzinie	
odnawialnych	źródeł	energii.	W	2021	r.	prawie	
80%	mocy	dodanej	zostało	uzyskanych	z	OZE.	
Chiny	 stawiają	 na	 rozwój	 nowych	 technologii	
energetycznych,	ponieważ	chcą	być	beneficjen-
tami	 tej	 transformacji	 i	 sprzedawać	 je	 innym	
krajom.	Takie	myślenie	w	szerszym	horyzoncie	
czasowym	to	przyszłość	konkurencyjnych	gospo-
darek – wyjaśniał Marcin Popkiewicz.

Polska znajduje się w trudnej sytuacji, obecnie 
płaci ok. 200 mld zł za import paliw kopalnych, 
a w ciągu 10 lat musimy zmniejszyć emisję C02 
o połowę. To oznacza, że nie możemy sobie 
pozwolić na bezczynność i brak rozwoju zero-
emisyjnych źródeł energii. 

– Nie	możemy	myśleć	jak	w	poprzednim	stuleciu,	
że	przyszłość	jest	wtedy,	gdy	coś	się	spala.	Przy-
szłość	 jest	elektryczna.	Wszystko	może	zostać	
zintegrowane	w	ramach	jednej	sieci.	Ogrzewa-
nie	z	pomp	ciepła	 i	elektromobilny,	efektywny	
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transport.	 Da	 się	 zelektryfikować	 globalną	
mobilność.	W	Polsce	mamy	gaz,	wiatr,	słońce	
i	biomasę,	a	taki	konglomerat	pozwoli	na	unik-
nięcie	problemu	destabilizacji	sieci	– dodawał 
autor książki.

W związku z powołaniem przy Izbie Silesia 
Start-up HUB i Komisji Startupowej w trakcie 
spotkań członkowskich promowane są najcie-
kawsze rozwiązania start-upowe, które zro-
dziły się w społeczności RIG. Na czerwcowym 
wydarzeniu swoje rozwiązanie – program do 
zdalnego zarządzania produkcją – przedstawił 
Prodio.

Nie zabrakło także stałego punktu programu, 
czyli powitania przedstawicieli nowych przed-
siębiorstw, które przystąpiły w ostatnim cza-
sie do Izby, jak i wymiany kontaktów podczas 
networkingu.

Mniej oficjalną część spotkania wzbogaciła 
możliwość degustacji wina, dzięki uprzejmości 
Silesia Wine & Food oraz Wine & Co.

Na pierwsze powakacyjne spotkanie dla 
Członków RIG - zapraszamy 19 września.

Jaga Kolawa

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

• „FABUD” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.
• Kancelaria Prawna SMOK Sp. K.
• Fundacja Ucz się Zdrooowia 
• Trenkwalder Outsourcing Poland Sp. z o.o. i nazwa AKK Development
• TECHMINE sp. z o.o.
• AKK Development Kesja Kwaśniewska
• Silesia Wine & Food sp. z o.o. 

ORGANIZATOR:

PARTNERZY: 

PATRONI MEDIALNI:
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W uroczystej gali uczestniczyli samorządowcy, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu go-
spodarczego, świata nauki oraz instytucji oto-
czenia biznesu.
– Kolejni	młodzi	 i ambitni	zabrzanie	zrealizują	
w	naszym	mieście	swoje	pomysły	na	biznes.	To	
inicjatywa,	której	celem	jest	wsparcie	początkują-
cych	przedsiębiorców.	Wartość	dotychczas	przy-
znanych	nagród	przekroczyła	już	milion	złotych.	
W	okresie	ostatnich	dziewięciu	 lat	pomysły	na	
biznes	zgłosiło	231	osób,	a 26	laureatów	otrzy-
mało	nagrody.	Część	z	nich	obecnie	sama	fun-
duje	wsparcie	dla	nowych	przedsiębiorców,	będąc	
partnerami	naszej	inicjatywy.	Gratuluję	tegorocz-
nym	laureatom	zwycięstwa	 i życzę	skutecznego	
rozwoju	biznesu.	Mam	nadzieję,	że	 już	wkrótce	
to	oni	będą	parterami	konkursu	– komentowała 
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 

W tegorocznej edycji 
 nagrodzeni zostali:

I miejsce – Izabela Wiecheć (kawiarnia / cu-
kiernia w stylu Boho)

II miejsce – Klaudia Wilk (Instytut podologii – 
profilaktyka i specjalistyczna pielęgnacja stóp)

III miejsce (ex aequo) – Magdalena Hawrot 
(usługi BHP, p.poż. i z zakresu ochrony śro-
dowiska) oraz Agnieszka Wolnica (ekologiczna 
marka odzieżowa).

Dzięki „Zabrzańskiemu Biznesplanowi” w Za-
brzu powstała wyjątkowa przestrzeń do 
wymiany doświadczeń i czerpania z wiedzy 
doświadczonych przedsiębiorców, co podkre-
ślają laureaci poprzednich edycji. Zapewniając 
kompleksowe zaplecze infrastrukturalne oraz 
eksperckie miasto otacza opieką młodych ludzi 
stawiających pierwsze kroki w biznesie, a także 
pomocą logistyczną. Nieustannie podejmo-
wane są też intensywne działania zmierzające 
do zwiększania potencjału gospodarczego 
miasta.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach 
 „Zabrzańskiego Biznesplanu” zgłoszonych zo-
stało 226 projektów przez 231 uczestników, 

a partnerzy ufundowali nagrody o łącznej war-
tości ok. miliona zł. Otrzymało je 26 laureatów, 
z czego 24 nadal aktywnie prowadzi firmy. Od 
samego początku konkurs wspierają banki, pry-
watne firmy, spółki miejskie, instytucje otocze-
nia biznesu. Pierwsza edycję wsparło trzynastu 
partnerów. Obecnie jest ich już czterdziestu.

Regionalna	Izba	Gospodarcza	w	Katowicach	jest	
partnerem	konkursu	„Zabrzański	Biznesplan”.

Poznaliśmy laureatów konkursu
„Zabrzański Biznesplan”

28 kwietnia w Hotelu Diament rozstrzygnięto IX edycję konkursu „Zabrzański Biznesplan”, który  z ini-
cjatywy prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik organizowany jest od 2013 roku. Konkurs służy 
wspieraniu przedsiębiorczości i pobudzaniu aktywności gospodarczej mieszkańców Zabrza.
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–	Chcemy	pochylić	się	nad	kobiecym	stylem	przy-
wództwa	i	zarządzania.	Każdy	z	nas	jest	w	stanie	
nauczyć	się	 liderowania.	Jest	 liderem	w	swoim	
życiu,	w	domu,	w	pracy,	w	swojej	mniejszej	czy	
większej	społeczności.	Do	udziału	zaprosiłyśmy	
dwie	ekspertki	światowego	formatu	w	zakresie	
przywództwa	z	teamu	Maxwell	Leadership	Po-
land.	To	doskonała	okazja,	by	się	czegoś	nauczyć,	
zainspirować	i	podpatrzeć,	w	jaki	sposób	działają	
prawdziwe	przywódczynie	–	mówiła Aleksandra 
Goc, prezes Instytutu Szkoleniowo Rozwojo-
wego Hana Mana.

Organizacja Maxwell Leadership zajmuje się 
rozwijaniem, wspieraniem, szerzeniem idei 
i kultury, a przede wszystkim stylu życia, w od-
niesieniu do liderowania opartego na warto-
ściach. Założycielem, fundatorem i głównym 
mentorem instytucji jest John Maxwell, uzna-
wany od wielu dekad jako największy autorytet 
w dziedzinie przywództwa na świecie.

–	Jesteśmy	tu	z	miłości	 i	 szacunku	do	kobiet.	
Z	pełnej	świadomości	tego,	jaka	jest	ich	rola	we	
współczesnym	świecie.	Nie	mówię	o	tej	nieskoń-
czonej	ilości	czapek-ról,	które	zakładają	i	w	które	
wchodzą,	ale	mówię	o	znaczeniu	kobiet-liderek.	
Rozmawiamy	o	przywództwie,	gdzie	lider	cały	czas	
się	rozwija	i	robi	wszystko,	by	ludzie	zechcieli	za	
nim	iść,	a	nie	po	prostu	wykorzystuje	swoją	po-
zycję,	żeby	wydawać	polecenia!	Myślę,	że	kobiety	
są	szczególnie	do	tego	predystynowane.	Może	nie	
byłyśmy	oficjalnie	przez	wieki	przygotowywane	
do	przewodzenia,	ale	to	przecież	my	zakładamy	
ogniska	domowe,	de	 facto	 zarządzamy	całym	
domem,	stoimy	na	czele	rodziny	 i	wyposażamy	
kolejne	 pokolenia	 na	 przyszłość	– wyjaśniała 
Iwona Polkowska, President Maxwell Leader-
ship Poland.

Jak podkreślały prowadzące warsztaty, przy-
wództwo to obszar, który jest największą 
potrzebą na całym świecie. Bazujemy na 

fundamentach sprzed lat, mówiących, że dobry 
lider ma być silnym menadżerem trzymającym 
ludzi w garści. Dobre przywództwo objawia się 
tym, że nie zapomina się o czynnikach wywo-
dzących się z poszanowania ludzkiej natury, 
potrzeby docenienia i przynależności. 

–	Cierpimy	na	kryzys	przywództwa	w	świecie	
we	wszystkich	obszarach.	W	polityce	 i	 bizne-
sie	brakuje	 liderów	posiadających	wizję	opartą	
na	wartościach,	takich	którym	ufają	 ludzie.	Na	
szczęście	rodzi	się	świadomość,	że	sukces	firmy	
to	 nie	 tylko	 umiejętności	 komunikacyjne	 i	 za-
wodowe	pracowników	czy	dobry	produkt,	 lecz	
przede	wszystkim	zarządzanie	i	przywództwo.	To	
ogromne	wyzwanie,	zwłaszcza	teraz	po	doświad-
czeniach	pandemii,	wojny,	gdy	wylogowaliśmy	się	
z	systemu.	Trzeba	stworzyć	coś	nowego,	bo	stare	
nie	wraca.	To	wielka	szansa,	żeby	to,	co	budu-
jemy	było	oparte	na	głębszych	wartościach	niż	
tylko	biznes,	obowiązki,	zysk,	czy	bilans.	Mówimy	
o	przywództwie	porywającym	ludzi	do	działania,	
inspirującym	i	pokazującym	ich	potencjał,	a	zara-
zem	szanującym	ich	prawa	i	odrębności	– komen-
towała Dorota Cebartowska, Faculty Maxwell 
Leadership Poland.

Uczestniczki wzięły udział w wyjątkowym spo-
tkaniu, w którym pracując metodami wykłado-
wo-warsztatowymi miały okazję do zgłębienia 
tematyki obszarów kobiecego przywództwa.

	–	Temat	jest	bardzo	ciekawy,	bo	nie	jest	uważany	
za	kobiecą	domenę.	Chciałam	dowiedzieć	się	jak	
jeszcze	lepiej	zarządzać	firmą,	swoim	zespołem,	
by	się	rozwijała	i	by	mieć	z	tego	większą	satysfak-
cję.	Nabyłam	dużo	cennej	wiedzy,	będzie	to	dla	
mnie	inspiracja,	by	ją	pogłębić	– mówiła Sylwia 
 Maciejewska, Managing Director Transmec 
Group.

–	Rozmowa	o	przywództwie	 skłania	do	auto-
refleksji	 i	 to	 przyświecało	 mojemu	 udziałowi	

w	warsztatach.	Jako	 lidera	definiuje	Cię	to,	co	
robisz	teraz	na	konto	swojej	przyszłości,	a	nie	to,	
co	robiłeś	kiedyś.	Cały	czas	trzeba	się	doskonalić,	
zadawać	sobie	pytanie	–	czy	nie	zbaczam	z	drogi	?	
Czasami	myślimy…	Tyle	lat	jestem	dyrektorem,	to	
pewnie	jestem	świetna?	To	nie	jest	tak.	Zmieniają	
się	zespoły,	 ludzie,	otoczenie	biznesu,	warunki	
pracy	oraz	świadomość	pracowników.	Właśnie	
dzięki	 takim	spotkaniom	możemy	uświadomić	
sobie,	co	zrobić,	by	być	lepszą	liderką,	nie	wpaść	
w	rutynę	– dodawała Elwira Pitsch, Dyrektor 
Centrum Kredytów Detalicznych ING Bank 
Śląski.

Spotkanie rozpoczęło cykl wydarzeń, w któ-
rych przedsiębiorczynie, liderki i menadżerki 
będą miały możliwość poszerzać swoją wie-
dzę, wzajemnie się wspierać i spędzać wspólnie 
wartościowo czas.

Jaga Kolawa

4 Filary Przywództwa

(akronim angielskiego słowa
„real” – tłum. prawdziwy)

R – RELACJE
(relations)

E – WYPOSAŻENIE 
(equipment)

A – POSTAWA
(attitude)

L – PRZYWÓDZTWO 
(leadership)

Prawdziwe 
przywództwo
powinno być 
oparte na 
WARTOŚCIACH!

W jaki sposób rozwijać swój potencjał liderski? Jakimi działaniami budować wartość w zespole? Na czym 
polega umiejętność wyposażania siebie i innych w odpowiednie nastawienie do osiągania rezultatów? 
Odpowiedzi na te – i inne – pytania można było znaleźć w trakcie spotkania „4 Filary Kobiecego Przy-
wództwa”, zorganizowanego 26 kwietnia br., w ramach wspólnej inicjatywy przez Woman Business HUB, 
Maxwell Leadership oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
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Pierwsza edycja konferencji
Senetic IT Masters za nami!

Ponad 5 godzin prelekcji na temat kluczowych zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, 7 eksper-
tów oraz sala pełna specjalistów i managerów IT chcących podnosić swoje kompetencje – tak w skrócie 
można podsumować pierwszą edycję konferencji Senetic IT Masters, która 26. kwietnia odbyła się 
w Katowicach.
Bezpieczeństwo przechowywanych danych, 
w dobie codziennych ataków hakerskich, jest 
dziś dla firm i instytucji obszarem szczególnej 
troski. Konferencja Senetic IT Masters nosiła 
tytuł „Sprostać wyzwaniom. Ochrona danych 
w 2022 r.”. Tematy poruszane podczas spo-
tkania z różnych perspektyw przybliżały słu-
czachom kwestie zabezpieczeń i procedur, 
które pozwalają zadbać o fundamentalne filary 
ochrony danych.

– Widzimy	w	 ostatnim	 czasie	wzmożone	 za-
interesowanie	 kwestiami	 związanymi	 z	 cyber-
bezpieczeństwem.	Zainspirowało	nas	to,	 żeby	
zebrać	w	 jednym	miejscu	 specjalistów	 z	 tego	
obszaru	i stworzyć	bogaty	program,	który	odpo-
wie	na	wiekszość	pytań	 i wyzwań	związanych	
z	bezpieczeństwem	danych.	Punktem	kulmina-
cyjnym	naszej	konferencji	był	pokaz	hackingu	na	
żywo,	który	uświadomił	 jakie	krytyczne	podat-
ności	mogą	wykorzystywać	atakujący – mówi 
Karol Mondry, IT Product Manager z firmy 
Senetic SA.

Eksperci opowiadali m.in. o wielopoziomo-
wych zabezpieczeniach danych na wypadek 
ataków ransomware, o tym jak zabezpieczyć 
miejsce pracy (która coraz częściej ma cha-
rakter zdalny), czy o konieczności stosowania 
backupu (i jak robić go prawidłowo!). Specjali-
ści przedstawiali najnowsze technologie, obo-
wiązkowe procedury oraz pokazywali najlepsze 

praktyki, które skutecznie chronią cenne za-
soby firm i instytucji przed zagrożeniami. 

– Podczas	konferencji	pokazałem	jak	przygoto-
wać	się	do	ataku	ransomware,	o	czym	należy	
pamiętać	 żeby	 zminimalizować	 szkody,	 które	
wyrządzają	hakerzy.	Konferencja	miała	charak-
ter	stacjonarny,	wreszcie	po	ponad	dwóch	latach	
pandemii	mogliśmy	spotkać	się	 i porozmawiać	
bezpośrednio,	to	bardzo	ważny	aspekt	biznesowy 
– mówi  Mariusz Rybusiński, Advisory System 
Engineer w Veeam.

 Podczas konferencji wystąpił gość specjalny 
– dr Piotr Łuczuk, ekspert do spraw cyberbez-
pieczeństwa UKSW oraz Instytutu Staszica, 
autor książki „Cyberwojna. Wojna bez amuni-
cji?”, który w porywający sposób opowiedział 
o zagrożeniach i pokazał najpopularniejsze luki 
i błędy, które wykorzystują hakerzy.

-	Wszyscy	 jesteśmy	cyberżołnierzami,	a klucz	
do	cyberbezpieczeństwa	tkwi	w	naszej	głowie.	
Między	 innymi	 o	 tym	 opowiadałem	 podczas	
konferencji	Senetic	IT	Masters.	Przede	wszyst-
kim	chodzi	o	to,	żeby	pamiętając	o	wszystkich	
zasadach	związanych	z	cyberbezpieczeństwem	
i złożoności	 informatycznej	całego	zagadnienia,	
nie	zapominać	o	tym,	że	najsłabszym	ogniwem	
jesteśmy	my	-	ludzie.	Kevin	Mitnick,	wybitny	ha-
ker,	a teraz	już	ekspert	od	cyberbezpieczeństwa,	
mówi,	że	on	bardzo	często	łamał	ludzi,	a nie	hasła.	

Chciałbym,	żeby	uczestnicy	konferencji	właśnie	to	
przesłanie	wynieśli	ze	spotkania – podsumowuje 
dr Piotr Łuczuk.

To pierwsza edycja konferencji dla branży IT 
organizowana przez Senetic, ale nie ostatnia. 
Firma zapowiedziała już kontynuację spotkań, 
które z różnych perspektyw będą pokazywać 
wpływ nowoczesnych rozwiązań informatycz-
nych na funkcjonowanie biznesu i instytucji 
publicznych. Senetic to globalny dostawca 
rozwiązań i usług IT. Od 13 lat wspiera orga-
nizacje, które chcą usprawnić realizację co-
dziennych zadań przy pomocy intuicyjnego, 
cyfrowego ekosystemu. 

Patronat horonowy :Regionalna Izba Gospo-
darcza w Katowicach. 

Partnerzy: Veeam, Bitdefender, Dell, VMware, 
Efigo Sp. z o.o. 
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Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach powróciła do tradycji organizowania Koncertów Papie-
skich. 22 maja br. już po raz szesnasty – w przepięknej scenerii Sali Lustrzanej w Muzeum Zamkowym 
w Pszczynie – odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które uświetnił recital Janusza Radka.

XVI Koncert Papieski
– poświęcony pamięci Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku odszedł od 
nas Jan Paweł II. Jego śmierć była 
szczególnym momentem w najnow-
szej historii, czasem, który zjednoczył 
i dostarczył wszystkim wielu wzru-
szeń i przemyśleń. Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach, chcąc 
uczcić pamięć Karola Wojtyły, w tym 
przypomnieć Jego słowa i myśli, od 
siedemnastu lat organizuje Koncerty 
Papieskie. Po „pandemicznej” prze-
rwie, w trakcie XVI edycji koncertu, 
został przypomniany pontyfikat Pa-
pieża-Polaka, spuścizna, którą pozo-
stawiał Kościołowi, światu i Polsce.

To niezwykłe wydarzenie od zawsze 
spotyka się z bardzo ciepłym przyję-
ciem oraz wielkim zainteresowaniem 
ze strony przedstawicieli korpusu dy-
plomatycznego, eurodeputowanych, 
parlamentarzystów, władz wojewódz-
twa śląskiego, duchowieństwa, repre-
zentantów władz samorządowych, 
instytucji regionalnych, a także przed-
siębiorców. Tak też było i tym razem. 

Sala Lustrzana Muzeum Zamkowego 
w Pszczynie zapełniła się niemal do 
ostatniego miejsca. Wśród gości zna-
leźli się m.in.: Minister Michał Wójcik, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Grzegorz Tobiszowski, Posłanka na 
Sejm RP   Mirosława Nykiel, Wice-
marszałek  Województwa Śląskiego 
Beata Białowąs, ambasador Chor-
wacji w RP Vidoševicia Tomislav, Sta-
rosta Pszczyński Barbara Bandoła, 
Zastępca Burmistrza Pszczyny Barbara 
Sopot-Zembok.

Koncert swoją obecnością zaszczyciła 
również wyjątkowa para honorowych 
gości - prawnuk księżnej Daisy Ho-
chberg von Pless, Hrabia Clemens 
Schenk von Stauffenberg i jego mał-
żonka Hrabina Iris.

Zgromadzonych powitali dyrektor 
Muzeum Maciej Kluss i Prezes RIG 
w Katowicach  Tomasz Zjawiony. 
–	Zastanawiamy	się,	 jak	mocno	nauka	
Jana	Pawła	 II	w	nas	tkwi,	wpływa	na	
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to	 jakimi	 jesteśmy	ludźmi.	Czy	sentencje:	
„Musicie	być	mocniejsi	niż	warunki,	w	któ-
rych	przyszło	Wam	żyć.	Musicie	od	siebie	
wymagać,	choćby	inni	od	Was	nie	wyma-
gali”	będą	przyświecały	naszej	codzienno-
ści?	Mam	nadzieję,	że	te	chwile	spędzone	
w	Pszczynie	pozwolą	na	głęboką	refleksję,	
na	zapomnienie	o	problemach,	które	nas	
otaczają	 i spojrzenie	na	to,	co	nas	cieszy	
i sprawia	radość	na	co	dzień	– mówił Prezes 
Tomasz Zjawiony.

Część artystyczną wydarzenia uatrak-
cyjnił koncert Janusza Radka, charyzma-
tycznego wokalisty i aktora teatralnych 
inscenizacji muzycznych, który zaprezen-
tował autorskie interpretacje utworów 
Czesława Niemena i Ewy Demarczyk, 
a także swoje najbardziej znane przeboje. 

Duch wojny rodzi się i dojrzewa tam, gdzie gwałcone są niezbywalne 
prawa człowieka, nawet jeśli przez jakiś czas dyktatura i totalitaryzm 

zagłuszają skargę wyzyskiwanych i gnębionych - to człowiek prawy jest 
przekonany, że nic nie może usprawiedliwić gwałcenia jego praw. Ma 
odwagę ujmować się za wszystkimi, którzy cierpią. Nigdy nie ugnie się 
przed niesprawiedliwością, nie pogodzi się z nią, a nawet jeśli to może 
się wydawać paradoksalne, ten kto naprawdę pragnie pokoju, odrzuci 

wszelki pacyfizm, za którym kryłoby się tchórzostwo czy zwykła chęć za-
pewnienia sobie pokoju. Także Ci, którzy chcieliby narzucić swoją domi-
nację, zawsze trafiają na opór ludzi myślących i odważnych, gotowych 

bronić wolności i działać na rzecz sprawiedliwości. 

Jan Paweł II, XVII Światowy Dzień Pokoju, 1984 r.

„
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Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, wspólnie 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach, Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzo-
wie i Kancelarią KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy 
Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k. (Firmą Członkowską 
RIG) przygotowali kompendium wiedzy dla pracodaw-
ców, którzy zamierzają znaleźć nowych pracowników 
z Ukrainy.

W informatorze można znaleźć m.in.:
• główne założenia Specustawy w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy,
• informacje o rynku pracy dla Ukraińców,
• obowiązujące zasady podatkowe,
• informacje o rodzajach zezwoleń na pracę.
Bezpłatny przewodnik do pobrania na: www.rig.katowice.pl

Przewodnik dla przedsiębiorców

Aktualności 
RIG w Katowicach

Razem na rzecz rynku pracy

6 maja w siedzibie RIG w Katowicach odbyło się 
spotkanie w ramach Partnerstwa Lokalnego na rzecz 
rynku pracy, w którym udział wzięli Dyrektorzy Po-
wiatowych Urzędów Pracy województwa śląskiego.

Izba od wielu lat aktywnie współpracuje z urzędami pracy w regionie. 
Wspiera działania tych instytucji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
a także propaguje informacje z Urzędów Pracy o formach wsparcia i dotacjach dla MŚP oraz osób planujących założenie działalności 
gospodarczej.

Poczuliśmy MOC Zawodowca!

17 maja br. wzięliśmy udział w Festiwalu Zawo-
dowca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach.

Izba jest Partnerem projektu „Śląskie. Zawodowcy”, którego celem jest 
podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz propagowanie wy-
kształcenia branżowego i technicznego. 

(Na	zdjęciu	od	lewej:	Dyrektor	Wojewódzkiego	Urzędu	Pracy	w	Katowicach	
Grzegorz	Sikorski,	Dyrektor	ds.	Rozwoju	RIG	Aleksandra	Wanat,	Ekspert	ds.	jakości	staży	i	praktyk	Projekt	„Śląskie.	Zawodowcy”	Monika	Jochymek,	
Ambasador	kampanii	„Poznaj	MOC	Zawodowca”	Cyber	Marian,	Ekspert	ds.	jakości	kursów	i	szkoleń	„Śląskie.	Zawodowcy”	Aleksandra	Rolling,	
Zastępca	Dyrektora	Departamentu	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Śląskiego	Aneta	Szpindor)
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„To wielka radość, widzieć jak samorząd docenia 
i szanuje przedsiębiorców" - mówił prezes Tomasz 
Zjawiony w trakcie otwarcia Forum Przedsiębior-
ców Ziemi Pszczyńskiej, które odbyło się 30 maja br. 
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

Spotkanie przedsiębiorców zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. RiG był partnerem strate-
gicznym wydarzenia, a magazyn Business HUB „Wolny Rynek" patronem 
medialnym. 

Gościem specjalnym forum był Marek Zuber – znany i ceniony ekonomista, analityk, ekspert, doradca finansowy i wykładowca studiów 
MBA oraz podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Forum Przedsiębiorców Ziemi 
Pszczyńskiej

RIG w Katowicach rozpoczyna
współpracę z Gruzją

6 czerwca br. w siedzibie Izby gościli przedstawiciele 
Ministerstwa Rolnictwa oraz władz miast i regionów 
Gruzji.

Gruzja to dobry kierunek na eksport, ponieważ ten kraj na pograniczu 
Europy i Azji staje się handlowym hubem. Na początku lipca br. Prezes 
Izby Tomasz Zjawiony prowadził rozmowy biznesowo-gospodarcze m.in. 
w Tbilisi i Batumi. 

Więcej szczegółów wkrótce!

28 i 29 czerwca br. przedstawiciele Zespołu ds. Współ-
pracy Międzynarodowej RIG w  Katowicach uczestni-
czyli w obradach Digital transborder Entrepreneurship 
Readiness.

Spotkanie odbyło się w Grecji, w miasteczku Larisa, w organizacji KAINOTO-
MIA, będącej partnerem niniejszego projektu. W trzecim spotkaniu projek-

towym wzięli udział partnerzy z 4 krajów: Polski, Słowenii, Rumunii i Szkocji. W trakcie obrad omówiono ostateczną wersję przewodnika 
Digital transborder Entrepreneurship Readiness, a także plany stworzenia aplikacji mobilnej IO2 DigiER dla przedsiębiorców. Uczestnicy 
wymienili się także doświadczeniami, pomysłami i propozycjami realizacji strategii promocji projektu i upowszechniania jego rezultatów. 
Kolejne i tym samym ostatnie spotkanie konsorcjum zaplanowano na kwiecień 2023 roku, na Słowenii.
Liderem projektu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Strona www projektu: digier.erasmus.site

Spotkanie w ramach Projektu DIGIER
w Grecji

The	European	Commission's	support	for	the	production	of	this	publication	does	not	constitute	an	endorsement	of	the	contentts,	which	reflect	the	
views	only	of	the	authors,	and	the	Commission	cannot	be	held	respondible	for	any	use	which	may	be	made	of	the	information	contained	therein.
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Tylko NASZA PRZYJAŹŃ 
jest w stanie zatrzymać 
wroga

Fo
t. 

Ad
am

 B
ili

k 
AD

IM
O

O
VI



35

PASJA I  BIZNES

Uczestniczyła Pani w eksperckiej debacie śro-
dowisk biznesu, nauki i władz samorządowych 
w trakcie XIX edycji konferencji Kurs na HR, 
której patronem medialnym było wydawnic-
two Business HUB „Wolny Rynek”. Głównym 
tematem Pani wystąpienia była sytuacja Ukra-
ińców w Polsce? To bardzo złożony temat… 
Jak na ten moment ją Pani ocenia?
Sytuacja w Polsce się stabilizuje, choć nie po-
wiem że się polepsza, zależy na co patrzymy. 
Ale nie ma już takiego chaosu i większość 
rzeczy wraca na swój tor. Ukraińskie kobiety 
z dziećmi tym czasem w dużej części wracają 
do Ukrainy, a ci co pozostają można moim 
zdaniem też dzielić na różne kategorie: za-
adaptowani, niezdecydowani, nie znajdujący 
sobie miejsca.

Kilkumilionowa fala uchodźców, a raczej 
uchodźczyń z dziećmi, to spore wyzwanie 
dla polskich szkół, samorządów, a także śro-
dowiska biznesu. Co jest największą bolączką 
obecnie?
Najważniejsze pytanie „co dalej”? Gdyby wie-
dzieć co się wydarzy, byłoby łatwiej. Druga 
sprawa, że na wszystko już brakuje funduszy. 
Ile można wydobyć z kieszeni ludzi czy firm, 
a nawet samorządów? Pora naprawdę na po-
ważne systemowe rozwiązania i fundusze.

Od wybuchu wojny oddolne inicjatywy po-
jedynczych ludzi w Polsce, organizacji po-
zarządowych i samorządów sprawiły, że nie 
możemy mówić o kryzysie. Należałoby pod-
kreślić, że nie były to tylko aktywności wyni-
kające z odruchu serca i solidarności, ale z siły 
polskiego społeczeństwa obywatelskiego?
To, co się wydarzyło w Polsce - można już 
śmiało nazywać światowym fenomenem. Nie 
wiem, czy gdziekolwiek i kiedykolwiek na taką 
skalę sąsiedni kraj tak bezdyskusyjnie, z ta-
kim sercem i zgodą otworzył swoje granice, 

a ostatecznie i domy dla uciekających od 
wojny! To już na zawsze stawia Polskę w pozy-
cji najbliższego sojusznika oraz buduje na nowo 
braterstwo między krajami. Ukraińcy płaczą, 
gdy się o tym mówi albo mają okazję przeka-
zać podziękowania Polakom, to wielka sprawa. 

Skupmy się na rynku pracy. Czy specustawa 
w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy 
spełniła oczekiwania pracodawców i ułatwiła 
załatwianie formalności oraz generalnie do-
stęp do rynku pracy dla Ukraińców?
Bardzo. Do tej pory nie było lepszych warun-
ków. Ale to nie najważniejsza bariera. 

A co jest – w takim razie – największym 
problemem w znalezieniu odpowiedniego 
zatrudnienia dla uchodźców aktywnie po-
szukujących pracy? Czy branże w potrzebie 
pokrywają się z profilami nowo przybyłych?
Bez języka i procesu adaptacji mało kto może 
ją podjąć. I tu potrzeba znowu systemowych 
rozwiązań. Proszę popatrzeć jak dużo jest do-
brych miejsc pracy dla osób bez znajomości 
języka? Niewiele. Kolejna sprawa – dzieci, jak 
wiele z nich może mieć zapewnioną opiekę 
przez 9-10 godzin bez udziału matki? Też 
nieliczna grupa. Kolejna sprawa – profil, też 
nie ma tu wielkiego matchingu. No i ludzie są 
ludźmi, bywa różnie z motywacją, rozumieniem 
całości sytuacji, a przede wszystkim poradze-
niem sobie z traumą, która jest ogromna. Jest 
naprawdę moc wyzwań.

Pełni Pani funkcję Pełnomocnika ds. Ukraiń-
skiego Rynku i Członkini Rady Polsko-Ukraiń-
skiej Izby Gospodarczej, jednej z najstarszych 
izb bilateralnych, działającej już od 30 lat. Czy 
obecnie skupiacie się głównie na pomocy hu-
manitarnej Ukrainie? 
Izba zajmuje się oczywiście pomocą huma-
nitarną, ale też przede wszystkim wsparciem 

biznesu. To jest bardzo ważne, by utrzymać 
ciągłość istnienia przedsiębiorstw z Ukrainy 
i pomóc im w relokacji czy odnalezieniu się 
w nowej sytuacji.

„Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej 
Polski, a bez niepodległej Polski nie ma nie-
podległej Ukrainy” – pisał działacz społeczny 
i polityk, Jacek Kuroń. Te słowa, w sytuacji 
rosyjskiej inwazji na naszego wschodniego są-
siada, brzmią bardzo dobitnie i jednoznacznie. 
Jak Pani je odbiera? 
Kiedyś można by było odbierać bardziej filo-
zoficznie, dziś już raczej dosłownie. Przerażają 
mnie, szczerze mówiąc, ostatnie doniesienia 
o tym, że na południu Ukrainy już trwa wy-
miana paszportów na rosyjskie… Jeśli świat 
nie pomoże teraz zdecydowanie Ukrainie 
– ten koszmar się nie zatrzyma na ziemiach 
ukraińskich.

W Pani notce biograficznej można przeczy-
tać: „słowiańska dusza, w Ukrainie najbardziej 
znana Polka, w Polsce nazywana dyżurną 
Ukrainką”. W przeszłości, przed II wojną 
światową, Polska była wielokulturowym 
państwem wielu narodów. Czy Pani zdaniem 
możemy powrócić do tych tradycji?
Jak najbardziej! Po to też, między innymi, 
tworzyłam album „O! UKRAÏNA”, który wy-
dano na jubileusz 30-lecia naszych stosunków 
 gospodarczych, gdzie podkreślałam pozytywny 
wpływ i wagę kultury polskiej w historii Kijowa, 
zachodniej Ukrainy i państwa ukraińskiego. Za-
wsze współistnieliśmy, i te różnice i podobień-
stwa warto cenić, poznawać, szanować. Tylko 
nasza przyjaźń jest w stanie zatrzymać wroga. 
Niech tak się stanie jak najszybciej!

Rozmawiała Jaga Kolawa

Weronika Marczuk 

Urodzona	w	Kijowie.	Od	30	lat	przybliża	Ukrainę	Polakom,	a rodakom	na	Wschodzie	–	Polskę.	
Wspiera	dwie	ojczyzny,	choć	to	z	Polską	właśnie	łączy	ją	najwięcej.	Działa	społecznie	i chary-
tatywnie,	wzmacniając	budowanie	dobrych	relacji	między	oboma	narodami	i gospodarkami.	
Na	co	dzień	pracuje	jako	radca	prawny,	przedsiębiorczyni	oraz	funkcjonuje	w	show-biznesie	
jako	osobowość	medialna.	Pełni	funkcję	Pełnomocnika	ds.	Ukraińskiego	Rynku	Polsko-Ukraiń-
skiej	Izby	Gospodarczej,	a jako	Prezes	Zarządu	Towarzystwa	Przyjaciół	Ukrainy	w	Warszawie	
aktywnie	wspiera	polsko-ukraińskie	porozumienie.	Robi	to	na	wiele	sposobów.	Poprzez	prawo,	
jako	radczyni	prawna;	poprzez	biznes,	będąc	menedżerką	(Executive	MBA),	przez	film	i kulturę	
–jako	producentka	filmowa,	członkini	Polskiej	Akademii	Filmowej.	Dziś	kieruje	Sztabem	Pomocy	
Ukrainie,	jest	też	Szefową	na	Polskę	Międzynarodowego	Komitetu	Pomocy	Ukraińcom,	który	
pracuje	teraz	w	75	krajach.	

Autorka	trzech	wyjątkowych	książek:	wydanej	w	2010	roku	„Chcę	być	jak	agent”	oraz	w	2020	roku	–	szczególnie	bliskiej	jej	sercu	–	„Walki	o	macierzyństwo”.	
Jednak	w	świetle	obecnych	wydarzeń	i wielkiej	przemiany	życia,	zarówno	Ukraińców,	jak	i Polaków,	to	właśnie	ostatnia	jej	książka	„O!	UKRAÏNA”	staje	się	
szansą	dla	obydwu	narodów	do	głębszego	wzajemnego	poznania.	Prywatnie	żona	oraz	mama	dwuletniej	Anny	Marii.

Z Weroniką Marczuk, radcą prawnym, filantropką, przedsiębiorczynią, Prezes Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Ukrainy, Pełnomocnik ds. Ukraińskiego Rynku Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej rozma-
wiamy o sytuacji Ukraińców w Polsce i działaniach mających na celu budowanie dobrych relacji między 
naszymi narodami.
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Bank Gospodarstwa Krajowego 
 buduje ekosystem 3W z polskimi
firmami z obszaru wody, wodoru 
i węgla

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy 3W rozwija współpracę z polskimi firmami, które pro-
wadzą działalność w obszarze wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Do świata 3W dołącza pięć firm: 
Food4Future Technologies, Nanoseen, Smart Nanotechnologies, Ścieki Polskie oraz WTT. Współpraca 
będzie koncentrować się na upowszechnianiu idei 3W, w szczególności przez współdziałanie zespołów 
eksperckich i inicjowanie projektów w organizacjach i instytucjach związanych z wodą, technologiami 
wodorowymi i węglowymi.

3W to zapoczątkowana w 2021 roku inicjatywa 
Banku Gospodarstwa Krajowego, która wspiera 
świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych 
technologii w zakresie wody, wodoru i węgla 
stosowanych m.in. w przemyśle, energetyce 
czy medycynie.

Inicjatywa 3W jest sposobem na przejście 
do gospodarki zeroemisyjnej przez zastosowa-
nie technologii związanych z wodą, wodorem 
i węglem pierwiastkowym. Według BGK to wo-
kół nich biznes, nauka, administracja i społe-
czeństwo powinny budować strategię zielonej 
przemiany, dzięki której polska gospodarka sta-
nie się bardziej konkurencyjna i innowacyjna. 
Wśród spółek, z którymi BKG podpisał w ob-
szarze 3W pierwsze listy intencyjne znalazły 
się: Food4Future Technologies, Nanoseen, 
Smart Nanotechnologies, Ścieki Polskie oraz 
WTT SA. Nowoczesne rozwiązania, nad któ-
rymi pracują te firmy przybliżą Polskę do osią-
gnięcia lepszej, bezpieczniejszej i bardziej 

zrównoważonej gospodarki.

–	W	Banku	Gospodarstwa	Krajowego	dostrze-
gliśmy,	 jaki	potencjał	tkwi	w	trzech	kluczowych	
zasobach:	wodzie,	wodorze	 i węglu.	Zaczęliśmy	
od	konsolidowania	środowiska	i docierania	do	po-
tencjalnych	interesariuszy	z	wiadomością,	że	je-
steśmy	gotowi	–	mówiąc	obrazowo	–	do	otwarcia	
parasola	nad	projektami	z	obszaru	3W.	Z przed-
stawicielami	biznesu	wspólne	cele	przypieczęto-
waliśmy	właśnie	podpisaniem	listów	intencyjnych	
– mówi Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicja-
tyw Strategicznych BGK. 

Woda – źródło życia 

To cenny zasób, którym trzeba w przemyślany 
sposób zarządzać, szczególnie w sytuacji 
gwałtownie zmieniającego się klimatu. Branża 
spożywcza przoduje, jeśli chodzi o ilość wody 
wykorzystywanej w produkcji. Food4Future 
Technologies – jeden z sygnatariuszy listów 

intencyjnych, pracuje nad nowoczesnymi roz-
wiązaniami, które pozwolą na produkcję żyw-
ności w systemach o zamkniętym obiegu wody, 
czyli takich, w których zużycie wody ograni-
czone jest do minimum. Ponadto Food4Fu-
ture Technologies buduje farmę akwaponiczną, 
która w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem 
jest znacznie wydajniejsza. Może zredukować 
zużycie wody nawet do 90%! 

Inne oblicze wody 

Wyzwania wokół wody dotyczą nie tylko jej 
niedoboru czy rozbudowy systemu retencjono-
wania, ale także monitorowania i kontrolowania 
nieczystości płynnych. Jednym z głównych źró-
deł zanieczyszczeń wód, poza ściekami prze-
mysłowymi, są ścieki komunalne. Pod koniec 
zeszłego roku Najwyższa Izba Kontroli opubli-
kowała raport, w którym wskazuje, że ponad 
90% ścieków ze zbiorników bezodpływowych 
trafiło do środowiska nieoczyszczone. Kolejna 
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współpracująca z BGK spółka – Ścieki Polskie 
wykorzystała potencjał cyfryzacji i stworzyła 
oprogramowanie do monitorowania drogi ście-
ków od domu do samej oczyszczalni. Opra-
cowane przez Ścieki Polskie oprogramowanie 
wykorzystywane jest nie tylko przez firmy 
asenizacyjne i zwykłych użytkowników do-
mowych, ale przede wszystkich przez gminy, 
na których spoczywa ustawowy obowiązek 
nadzorowania procesu obiegu nieczystości 
płynnych. 

Wodór, czyli paliwo 
przyszłości 

Zmiany klimatu wymagają także inwestycji 
w nowoczesne i odnawialne źródła energii 
– stąd w inicjatywie 3W znalazł się wodór – 
nazywany paliwem przyszłości. Szczególnie 
istotny dla ochrony środowiska jest ten zie-
lony, zeroemisyjny. Jak go pozyskiwać? Spółka 
WTT SA opracowała technologię ZEWE, która 
umożliwia całkowitą eliminację odpadów. Roz-
wiązanie jest o tyle przełomowe, że z odpadów 
pozyskuje się naprawdę duże ilości tego pier-
wiastka. Z jednej tony można odzyskać nawet 
100 kg wodoru! 

Węgiel ratunkiem dla 
świata? 

Idea 3W konsekwentnie odczarowuje ten pier-
wiastek i pokazuje go w świetle nowoczesnych 
technologii węglowych. Przykładem jest Nano-
seen – następna spółka, która weszła do świata 

3W. Jej nanomembrany do oczyszczania i od-
salania wody są pierwszym na świecie rozwią-
zaniem, które może pomóc zakończyć kryzys 
wodny na naszej planecie. Do funkcjonowania 
nie potrzebują ani dodatkowej energii, ani ci-
śnienia, wystarczy siła grawitacji. Nanoseen 
w swoich projektach wykorzystuje różnego 
rodzaju nanomateriały węglowe. 

Te znane są również kolejnemu partnerowi 
3W – Smart Nanotechnologies. To firma, 
która wykorzystuje potencjał m.in. grafenu, 
fulerenów czy nanorurek. Te ostatnie znajdują 
się w bardzo lekkich i wytrzymałych kompozy-
tach konstrukcyjnych, które mają właściwości 
absorbujące promieniowanie elektromagne-
tyczne. Są też częścią biosensorów zintegro-
wanych z odzieżą, które monitorują funkcje 
życiowe obłożnie chorych pacjentów i mają 
szansę zrewolucjonizować opiekę medyczną 
w przyszłości. 

3W na EKG w Katowicach

Jak wygląda racjonalne wykorzystywanie trzech 
zasobów: wody, wodoru i węgla w kontekście 
innowacyjności i konkurencyjności polskiej 
gospodarki? Jakie korzyści dla biznesu płyną 
z inwestycji w sektorze 3W? O tym dysku-
towali przedstawiciele spółek-sygnatariuszy 
listów intencyjnych na Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach podczas panelu 
„Zasoby przyszłości – dlaczego biznes powi-
nien stawiać na 3W?”. 

Bank	Gospodarstwa	Krajowego	(BGK)	to	
polski	bank	rozwoju,	jedyna	taka	instytu-
cja	w	kraju.	BGK	wspiera	zrównoważony	
rozwój	 społeczno-gospodarczy	Polski.	
Jego	 działania	wpływają	 na	 powsta-
wanie	miejsc	pracy,	budowę	mieszkań,	
rozwój	 infrastruktury	 i poprawę	jakości	
powietrza.	Bank	dba	o	przyszłe	pokole-
nia	-	buduje	kapitał	społeczny,	rozwija	
przedsiębiorczość	 i zapewnia	odpowie-
dzialne	finansowanie.	Jest	obecny	w	każ-
dym	regionie	Polski,	a także	za	granicą	
-	ma	swoje	przedstawicielstwa	w	Bruk-
seli,	Londynie,	Frankfurcie	nad	Menem	
i Amsterdamie.	 BGK	wspiera	 eksport	
i ekspansję	zagraniczną	polskich	firm.	
Jest	pomysłodawcą,	współzałożycielem	
i głównym	udziałowcem	Funduszu	Trój-
morza,	który	inwestuje	w	infrastrukturę	
transportową,	energetyczną	 i cyfrową	
w	krajach	regionu	Trójmorza.	BGK,	po-
przez	współpracę	z	biznesem,	sektorem	
publicznym	i instytucjami	finansowymi,	
odpowiada	 na	 potrzeby	 gospodarcze	
oraz	podejmuje	szereg	inicjatyw	promu-
jących	zrównoważony	rozwój.	

Inicjatywa 3W Banku Gospo-
darstwa Krajowego koncen-
truje się na  3  kluczowych 
substancjach, które są  fun-
damentem życia na  ziemi: 
Wodzie, Wodorze i  Węglu 
(3W). 3W wspiera świat na-
uki, biznesu i  administracji 
w  rozwoju nowoczesnych 
technologii, które stosowane 
są  w  przemyśle, energetyce 
i  medycynie. Ma  za  zadanie 
budować i  integrować spo-
łeczność utalentowanych 
naukowców, ambitnych stu-
dentów, odważnych przed-
siębiorców, wizjonerskich 
organizacji pozarządowych 
i odpowiedzialnych przedsta-
wicieli sektora publicznego, 
instytucji finansowych oraz 
aktywizować społeczeństwo. 

www.idea3w.org
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Sprawdź prosty i wygodny leasing w ING

ING Bank Śląski we współpracy z ING Lease, jednym z największych przedsiębiorstw leasingowych na rynku polskim, proponuje 
Państwu skorzystanie z atrakcyjnej oferty leasingu, dostępnej bezpośrednio w oddziale banku.

Co finansujemy?
 

Proponujemy leasing operacyjny i finansowy środków trwałych, takich jak:

• samochody osobowe, dostawcze do 3,5 t, motocykle i skutery,

• samochody ciężarowe, przyczepy, naczepy, ciągniki siodłowe,

• środki komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, szynobusy, pociągi),

• sprzęt budowlany (budownictwo drogowe i ziemne),

• maszyny produkcyjne i urządzenia technologiczne,

• sprzęt biurowy, IT, medyczny.

Niniejsza informacja handlowa została przygotowana przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie i zarejestrowanym adresem: Warszawa (02-566), ul. Puławska 2, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043817, kapitał zakładowy 7.504.000,00 PLN, NIP 526-10-40-337, Numer BDO 000234914. Niniejsza publikacja zawiera wyłącznie 
treści informacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Każda propozycja leasingu podlega akceptacji właściwych Komitetów Kredytowych ING 
Lease (Polska) Sp. z o.o.; ING Lease (Polska) Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej propozycji przed podpisaniem dokumentacji leasingowej w przypadku 
istotnej zmiany sytuacji finansowej klienta. ING Bank Śląski S.A. oraz ING Lease (Polska) nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wykorzystania niniejszych informacji. W celu 
uzyskania szczegółowych danych zapraszamy na stronę www.inglease.pl. 

Korzyści

• łatwy dostęp do oferty bezpośrednio u doradcy ING Banku Śląskiego lub w systemach bankowości  
internetowej i mobilnej Moje ING oraz ING Business,

• prosta i przejrzysta dokumentacja leasingowa,

• programy na oświadczenie dla pojazdów, maszyn, sprzętu medycznego oraz urządzeń,

• limity na oświadczenie nawet do 500 tys PLN,

• finansowanie pojazdów już od pierwszego dnia działalności.

Dowiedz się więcej na 
www.inglease.pl

Złóż wniosek 
online w Moim ING
lub ING Business

Zadzwoń
+48 667 970 365
+48 785 801 390
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NCBR ogłasza I konkurs NUTRITECH
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRI-
TECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przed-
siębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań 
żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce cho-
rób, w tym chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to  
100 mln zł.

Głównym celem programu NUTRITECH jest 
zwiększenie dostępności produktów i rozwią-
zań w zakresie prawidłowego żywienia w per-
spektywie do roku 2030, co nastąpi dzięki 
wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojo-
wych, z uwzględnieniem zasad zrównoważo-
nego rozwoju.

–	Konkurs	jest	odpowiedzią	na	jedno	z	ważnych	
wyzwań	naszych	czasów:	zapewnienie	 ludziom	
dostępu	do	zdrowej	żywności.	Zdrowej	nie	tylko	
pod	względem	zagwarantowania	jej	wysokiej	ja-
kości	i sposobu	produkcji	przyjaznego	dla	środowi-
ska,	ale	także	aktywnie	służącej	poprawie	zdrowia	
i chroniącej	nas	wszystkich	przed	epidemią	chorób	
dietozależnych.	Produkty,	technologie	czy	usługi,	
które	opracują	polscy	przedsiębiorcy	i naukowcy,	
będą	zarazem	służyć	zwiększeniu	przewagi	kon-
kurencyjnej	naszego	kraju	w	ważnym	segmencie	
rynku.	Tylko	w	ubiegłym	roku	wartość	eksportu	
towarów	rolno-spożywczych	z	Polski	osiągnęła	
rekordowy	poziom	ponad	170	mld	zł,	odnoto-
wując	wzrost	aż	o	9%	w	porównaniu	z	rokiem	
2020.	Polska	żywność	już	 jest	marką	znaną	na	
całym	świecie,	a mamy	szansę	ją	jeszcze	wzmoc-
nić,	stawiając	na	żywność	prozdrowotną	– mówi 
dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju. 

Żywność, która żywi, 
zapobiega i leczy

Program zakłada wdrożenie opracowanych 
rozwiązań, takich jak produkty prozdrowotne, 
plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi 
towarzyszące, które pomogą zmniejszyć ryzyko 
występowania przewlekłych chorób niezakaź-
nych, w tym chorób dietozależnych, a więc 

służą prawidłowemu żywieniu i mają znacze-
nie profilaktyczne. Druga grupa rozwiązań – 
w postaci diet spersonalizowanych, produktów 
prozdrowotnych, narzędzi wspomagających 
oraz usług – będzie skierowana do osób już 
zmagających się z takimi chorobami. Trzecim 
celem cząstkowym programu jest zainspirowa-
nie rynku do stosowania zasad zrównoważo-
nego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji 
żywności prozdrowotnej. 

Wyzwania dla 
innowatorów

W te założenia wpisuje się zakres tema-
tyczny I konkursu NUTRITECH, który obej-
muje obszary:
• nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie 
wspierające walkę z przewlekłymi chorobami 
niezakaźnymi, m.in. chorobami dietozależnymi 
(przystępne cenowo produkty pozwalające na 
prawidłowe odżywianie osób chorych, zdro-
wych oraz z predyspozycjami do wystąpienia 
tzw. chorób cywilizacyjnych);
• żywność w leczeniu i zapobieganiu choro-
bom (produkty i rozwiązania wspomagające 
leczenie chorób m.in. cywilizacyjnych i po-
zwalające na skuteczne zapobieganie określo-
nym schorzeniom);
• aspekty technologiczne i gospodarcze pra-
widłowego żywienia (produkty o pełnowar-
tościowej i wysokiej jakości żywności, której 
produkcja jest niskoemisyjna, przyjazna śro-
dowisku, energooszczędna i bezodpadowa).
Ze wszystkich obszarów tematycznych kon-
kursu wykluczone są badania nad opracowa-
niem i stosowaniem suplementów diety.

Kto może sięgnąć 
po granty?

O dofinansowanie projektów obejmujących ba-
dania przemysłowe, eksperymentalne prace 
rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, 
czyli działania obejmujące przygotowanie ich 
wyników do zastosowania w praktyce, mogą 
się starać przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub 
konsorcja przemysłowo-naukowe. Wysokość 
dofinansowania dla poszczególnych projektów 
zawiera się w przedziale 1-10 mln zł, a jego po-
ziom w odniesieniu do poszczególnych typów 
wnioskodawców i rodzajów prac B+R określa 
regulamin konkursu. Maksymalny okres reali-
zacji projektów wynosi 2 lata.

– Program	NUTRITECH	znajduje	się	w	polu	za-
interesowań	uczelni	wyższych,	 instytutów,	cen-
trów	badawczych.	Jego	wyniki	będą	ważne	dla	
przedsiębiorstw	 z	 sektora	 rolno-spożywczego,	
w	tym	zakładów	przetwórczych	oraz	producen-
tów	żywności.	To	także	 interesujące	wyzwanie	
dla	twórców	rozwiązań	IT	czy	twórców	techno-
logii	proekologicznych.	Siła	oddziaływania	tego	
programu	polega	jednak	na	tym,	że	ostatecznymi	
odbiorcami	rozwiązań	będzie	całe	społeczeństwo	
–	bo	przecież	wszyscy	jesteśmy	zainteresowani	
zdrowym	i dostępnym	cenowo	odżywianiem,	które	
w	powiązaniu	z	aktywnością	fizyczną	pomaga	
nam	żyć	w	dobrej	kondycji.	Nie	do	przecenienia	
jest	również	zmniejszenie	obciążeń	dla	środowiska	
związane	z	ekologicznym	podejściem	do	żywności	
– konkluduje dyrektor Remigiusz Kopoczek.

Nabór wniosków prowadzony będzie od
6 lipca do 30 września br., do godz. 16:00.
Informacje nt. konkursu NCBR: gov.pl/ncbr

100 mln zł
na innowacje
w żywieniu

GOSPODARKA DZIŚ I  JUTRO 
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Aż 81% procent firm produkcyjnych odczuło negatywny wpływ wojny na Ukrainie, a w 12% produkcja 
została całkowicie zatrzymana. Prodio przebadało ponad 100 firm, aby zobrazować skalę problemu. 
Prawie 75% firm mocno lub zdecydowanie od-
czuwa presję kosztową w związku z rosnącymi 
cenami energii. W tym nawet 25% ankieto-
wanych widzi ryzyko „wywrócenia biznesu”. 
Najbardziej zagrożone branże to produkcja 
z metali, firmy powiązane z branżą automotive 
oraz zakłady stolarskie, a także firmy produku-
jące skomplikowane produkty o rozbudowanej 
logistyce, złożonych łańcuchach dostaw, etc. 

Najmocniej przeszkadza utrudniony dostęp do 
stali, półfabrykatów oraz płyt meblowych ku-
powanych na Wschodzie. Wskazywano, że np. 
Rosja była jednym z głównych dostawców niklu 
- co w przyszłości może mieć wpływ na cenę 
i dostępność zawiasów. Dodatkowo w branży 
obróbki metali czy tworzyw sztucznych mamy 
kumulację braku dostaw oraz wysokiej chłon-
ności energetycznej; nie tylko energia, ale 
i ceny granulatów powiązane są z cenami ropy. 
Horrendalne ceny to nie jedyny problem. Rów-
nież ceny transportu poszły w górę, a także 
ceny materiałów budowlanych - to z kolei ma 
wpływ na inwestycje i rozwój. Sporo firm za-
mraża środki finansowe na zakup surowców, 
a wolne fundusze przeznaczają na zakupy. I tak 
tworzy się przysłowiowe „błędne koło”.

Wśród ankietowanych, aż 54% firm wstrzymuje 
się z inwestycjami (rozbudowa firmy/ zakup 
maszyn/ zakup oprogramowania/ sprzętów) 
na czas kilku miesięcy (13%) lub bezterminowo 
(24%). Nie jest niespodzianką, że największe 
zatrzymania dotyczą branż odczuwających naj-
dotkliwiej skutki problemów z zaopatrzeniem 
i obciążonych wzrostami cen energii.

Dla 42% firm obecna sytuacja jest bez znacze-
nia. Można powiedzieć, że wszystko toczy się 
według wcześniejszego planu, bez większych 
zmian. Prawdopodobnie jest to spowodowane 
tym, że realizowane obecnie działania są wy-
nikiem planowania wcześniejszego (połowa/
ostatni kwartał 2021) lub inwestycje są reali-
zowane w ramach wydatków zaplanowanych 
na pierwsze trzy miesiące 2022. 

Mimo problemów z surowcami dla większo-
ści firm - 55% badanych - sprzedaż pozostała 
na tym samym poziomie, czyli właściwie nie 

odnotowały one większych zmian. Tylko 25% 
respondentów stwierdziło, że sprzedaż nie-
znacznie spadła, a 10% ankietowanych firm 
zanotowało duży spadek sprzedaży. 

Utrata rynku ukraińskiego oraz zamknięcie 
rosyjskiego miały bardzo podobne skutki, jeśli 
chodzi o sprzedaż - dla około 60% firm nie 
miały żadnego wpływu, a tylko 35-38% ma 
skutki negatywne.

Wbrew medialnym doniesieniom o obywate-
lach Ukrainy masowo wyjeżdżających na wojnę 
i pozostawiających dotychczasowe miejsca 
pracy okazało się, że tylko dla 16% firm był 
to problem, a jedynie 4% ankietowanych zna-
cząco odczuło odpływ takich pracowników. 
Przeważająca większość firm produkcyjnych 
bezpośrednio nie odczuła odpływu pracow-
ników z Ukrainy (69.5). Ucierpiały najbardziej 
branże powiązane ze stolarstwem oraz skom-
plikowanymi produktami/ produkcją seryjną, 
gdzie na małych liniach produkcyjnych przy 
bardziej ustandaryzowanych pracach praco-
wało najwięcej osób ze wschodu. 

Z kolei, tylko ok. 10% firm widzi bardzo dużą 
szansę na zatrudneinie kobiet napływających 
z Ukrainy. Dla 43.8% badanych jest to mało 
realna możliwość. Prawdopodobnie wynika 
to ze specyfiki branżowej i warunków pracy 
na produkcji - to środowisko trudne i często 
wymagające siły fizycznej, stąd preferencyjne 
zatrudnienie dla pracowników płci męskiej. 
Jednocześnie w branżach, gdzie taka praca 
jest możliwa, pojawiły się oferty skierowane 
do kobiet z Ukrainy, a 20% firm widzi spore 
możliwości ich zatrudnienia. Są to branże da-
lekie od zdominowanej przez mężczyzn prostej 
obróbki metali i jej pochodnych. Pracę kobiety 
mogłyby znaleźć w branży reklamowej, szwal-
niach i innych, powiązanych z produkcją se-
ryjną / usługami około produkcyjnymi. 

Prawie połowa respondentów (44.8%) nie była 
w stanie określić czy finalnie koszt zatrudnie-
nia pracownika wzrośnie czy zmaleje. Padały 
komentarze, że to „wróżenie z fusów”, gdyż 
sytuacja jest dynamiczna i nie do przewidzenia.
Szanse na zatrudnienie zwiększają się wraz 

z wielkością przedsiębiorstwa: jeśli firma za-
trudnia powyżej 25 pracowników, częściej 
deklarowano chęć przyjęcia pracowników 
z Ukrainy.

Pytanie otwarte o rządowy program wsparcia 
firm w związku z sytuacją na Ukrainie wzbu-
dziło sporo emocji. I choć zdania były podzie-
lone, około połowa badanych spodziewałaby 
się jakiś działań ze strony rządzących. Pytani 
o sugerowaną formę wsparcia najczęściej 
wskazywali na pomoc finansową, ulgi podat-
kowe i odliczenia, dotacje unijne, wsparcie 
merytoryczne. 

Zaskakującym wynikiem jest fakt, że 58% firm 
nie wzięło bezpośrednio udziału w działaniach 
pomocowych dla Ukrainy, choć 48% z nich de-
klaruje zaangażowanie do 20% posiadanych 
zasobów, a jedynie 2% poświęciło ponad 50% 
zasobów. Przy czym zaznaczono, że prywat-
nie zaangażowanie w pomoc było dużo więk-
sze. Organizowano głównie pomoc rzeczową 
(zbiórki/ przekazywanie sprzętów) - 43.6%, 
finansową (przekazy pieniężne) - 29.8%, logi-
styczną (transport) - 25.5% oraz udostępnianie 
powierzchni noclegowej- 16% czy nieodpłatne 
udostępnienie własnych produktów/ usług 
- 13.8% badanych. Wspominano też o pra-
cowniczych urlopach dla tych najbardziej za-
angażowanych w pomoc, aktywnym wsparciu 
pracowników biurowych czy ofertach pracy.

Jeśli firma zatrudniała przed wojną pracowni-
ków z Ukrainy to wtedy zaangażowanie było 
bardzo duże - powyżej 51% zasobów. Poma-
gano rodzinom pracowników, ściągano ludzi 
do Polski, organizowano transporty na granicę, 
przygotowywano miejsca noclegowe i dedyko-
wane stanowiska pracy. Im większa firma, tym 
większe zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy. 

Raport dostępny jest bezpłatnie:
bit.ly/35k35Xl 

Więcej informacji:
Anna Starkey 
anna@getprodio.com
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Pojęcie siły wyższej znane jest prawu cywilnemu od czasów rzymskich. W ostatnim czasie przestało być 
ono abstrakcyjną konstrukcją, odległą od istniejących realiów. Wybuch wojny w nieodległej Ukrainie, 
szereg sankcji nakładanych na podmioty zza wschodniej granicy, przerwanie licznych łańcuchów dostaw, 
postępująca inflacja oraz skokowy wzrost cen wielu towarów powodują, że na siłę wyższą, przynajmniej 
od końca lutego bieżącego roku powołują się przedsiębiorcy. 

Najczęściej czynią to składając swym kontra-
hentom liczne oświadczenia z powołaniem 
się na siłę wyższą. Domagają się renegocjacji 
zawartych umów (w szczególności umów dłu-
goterminowych), żądają podwyższenia wyna-
grodzenia umownego lub cen jednostkowych, 
wskazują na zwiększone koszty wykonania 
umowy po swojej stronie (w tym koszty nabycia 
towarów, koszty transportu oraz wynagrodzeń 
swego personelu). Powołując się na te okolicz-
ności wskazują, że dalsze wykonywanie umów 
na dotychczasowych warunkach oznaczać bę-
dzie istotną stratę po ich stronie. Zdarza się, że 
zapowiadają wprost odstąpienie od realizacji 
zawartych umów podkreślając, że następuje 
to wskutek siły wyższej, zatem nie będą ich 
zdaniem uprawnione wszelkie działania kon-
trahenta mające postać odstąpienia od umowy, 
dochodzenia kar umownych i tym podobne. 

Czy przedsiębiorcy mają 
rację, powołując się na 
siłę wyższą?

Czym jest siła wyższa, z znaczeniu w jakim nie 
definiują jej postanowienia klauzul umownych, 
lecz określa ją dorobek orzecznictwa i nauki 
prawa? Istotnej wskazówki udzielił nie tak 
dawno Sąd Najwyższy. Uzasadniając wyrok 
z 13 maja 2021 roku, wydany w sprawie za-
wisłej pod sygn. akt V CSKP 83/21 wskazał, 
że za siłę wyższą uważa się jedynie zdarzenia 
zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, 
a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji 
nieuchronne oraz w danym układzie stosun-
ków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „prze-
możnej” mocy oddziaływania, przed którego 
skutkami nie było żadnej obrony. Jej źródłem 
mogą być - w określonych uwarunkowaniach 
politycznych - akty władzy publicznej (vis im-
perii), przybierające postać zarówno aktów 
normatywnych, jak i rozstrzygnięć indywidu-
alnych (decyzje administracyjne, orzeczenia 
sądu), bądź też działań faktycznych.
Naszym zdaniem oznacza to, że z perspek-
tywy skutków oddziaływania domniemanej 
siły wyższej, skuteczne powołanie się na dzia-
łanie siły wyższej (vis maior) przez kontrahenta 
wymaga wykazania, że wskazane przez niego 
wyżej okoliczności uniemożliwiają wykonanie 
umowy w całości, nie zaś tylko je utrudniają lub 
czynią opłacalnym w mniejszym stopniu. Pa-
trząc od strony skutków, działanie siły wyższej 

odpowiada zatem następczej niemożliwości 
świadczenia w rozumieniu art. 475 k.c.: speł-
nienie świadczenia zgodnie z jego treścią staje 
się niemożliwe wskutek okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, w na-
stępstwie czego zobowiązanie wygasa.

Nadzwyczajna zmiana 
stosunków

Przedsiębiorcy twierdzący, że wskutek oko-
liczności zewnętrznych zachowali obiektywną 
zdolność spełnienia świadczenia, jednakże 
wskutek okoliczności zewnętrznych narażeni są 
na nadzwyczajne trudności lub grozi im nawet 
rażąca strata, mimo nominalnego powołania 
się na siłę wyższą, w istocie powołują się na 
nadzwyczajną zmianę stosunków (rebus sic 
stantibus) w rozumieniu art. 3571 k.c.
W takim wypadku przedsiębiorca może doma-
gać się oznaczenia przez sąd zasad wykonania 
umowy w zmienionych warunkach, oznacze-
nia nowej wysokości świadczeń wzajemnych, 
a nawet orzeczenia o rozwiązaniu umowy. 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by 
w miejsce angażowania sądu przedsiębiorcy 
porozumieli się w tym zakresie bezpośrednio. 
Obecnie następuje to w licznych wypadkach, 
z pożytkiem dla wszystkich stron zobowiązań, 
których treść poddano niezbędnej modyfika-
cji. Swoboda stron w tym zakresie nie zawsze 
może być pełna. 
W zakresie jej regulacji, strony umowy po-
zostają bezwzględnie związane przepisami 
ustawy: Prawo zamówień publicznych w od-
niesieniu do umów zawartych w następstwie 
udzielenia zamówienia publicznego. Wówczas 
nie jest dopuszczalne dokonanie zmian umowy 
zawartej po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w sy-
tuacjach nie objętych regulacją art. 454-455 
Prawa zamówień publicznych.

Zmiana postanowień umowy powinna być 
poparta wykazaniem przez kontrahenta wno-
szącego o jej dokonanie wszelkich podstaw fak-
tycznych przez niego powołanych (na przykład: 
poziomu wzrostu cen energii, paliw i surowców, 
zerwania tzw. łańcucha dostaw od kontrahen-
tów ukraińskich i rosyjskich przy jednoczesnej 
niemożności zapewnienia dostaw z innych 
kierunków), jednakże nie w odniesieniu do 
ogólnej sytuacji gospodarczo-politycznej, 
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lecz w odniesieniu do konkretnego stosunku 
umownego i sytuacji konkretnego kontrahenta 
na tle jego zobowiązań umownych, ogranicza-
jąc się do tych, które nastąpiły po zawarciu 
umowy, ponadto ich wystąpienie nie mogło 
zostać przewidziane bezpośrednio przed zło-
żeniem oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego i przed zawarciem 
umowy. W przypadku niewykazania tego 
rodzaju okoliczności przez kontrahenta, jego 
wniosek nie powinien być uwzględniony. 

W przypadku ustalenia, że wskazane przez 
kontrahenta okoliczności mają miejsce (zo-
stały należycie wykazane), punktem wyjścia 
dalszych negocjacji jest wskazanie kontrahen-
towi, że ryzyko wystąpienia nadzwyczajnych, 
zewnętrznych okoliczności nie może obciążać 
tylko jednej strony. Strony powinny ponieść 
koszt występujących zaburzeń zewnętrznych 
w równym stopniu. Tej treści stanowisko znaj-
duje oparcie także w treści powołanego wyżej 
art. 3571 k.c. – także bowiem w przypadku 
oddania sporu stron pod rozstrzygnięcie sądu, 
w świetle treści powołanej normy sąd ma obo-
wiązek rozważyć interes stron, także w kontek-
ście zasad współżycia społecznego.
Co do zasady, w odniesieniu do umów zawar-
tych w następstwie udzielenia zamówienia 
publicznego, w przypadku podwyższenia cen 
jednostkowych (należnych za jednostkę miary 
robót, dostarczanego towaru, wykonanych 
robót budowlanych), co do zasady proporcjo-
nalnemu zwiększeniu powinna ulec cena glo-
balna (wartość przedmiotu umowy), nie więcej 
jednak, niż o 10% wartości pierwotnej umowy 
(usługi i towary) lub 15% (w odniesieniu do 

robót budowlanych), jeśli wartość zmian jest 
niższa od progów unijnych (art. 455 ust. 2 
Prawa zamówień publicznych).

Przekroczenie wskazanego wyżej progu usta-
wowego dopuszczalnych zmian (zwiększenia 
lub zmniejszenia wartości umowy o nie wię-
cej niż 10 lub 15% jej ogólnej wartości) może 
nastąpić także wówczas, gdy (art. 455 ust 1 
pkt 1 i 3 PZP):
a) istnieją ku temu wyraźne podstawy 
w umowie,
b) w przypadku konieczności zamówienia do-
datkowych dostaw, usług lub robót budowla-
nych, których nie uwzględniono w zamówieniu 
podstawowym, a które stały się niezbędne. 
Jeśli ponadto stan ów został spowodowany 
okolicznościami których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
jeśli zmiana nie modyfikuje ogólnego charak-
teru umowy, a wzrost ceny spowodowany 
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 
wartości pierwotnej umowy.

Zmiany wynagrodzenia z umowy można do-
konać również przypadku wystąpienia ko-
nieczności zmiany umowy spowodowanej 
okolicznościami, których zamawiający, działa-
jąc z należytą starannością, nie mógł przewi-
dzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodo-
wany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 
wartości pierwotnej umowy (art. 455 ust. 1 
pkt 4 P.z.p.).
Rozważając korekty w oparciu o wskazane 
przesłanki, z przyczyn czysto pragmatycznych, 
uzasadnione jest wpierw rozważenie korekty na 

podstawie art. 455 ust. 2 P.z.p. Dopiero wów-
czas, gdy nie jest to możliwe z uwagi na zakres 
planowanych korekt, rozważenia wymaga do-
konanie zmiany w oparciu o formułę z art. 455 
ust. 1 pkt 3 P.z.p. (tu niezbędne jest rozszerze-
nie przedmiotu umowy), następnie – w oparciu 
o formułę z art. 455 ust. 1 pkt 3 P.z.p. (tu nie 
ulega zmianie zakres przedmiotowy umowy - 
zmianie może ulec samo wynagrodzenie).
Formuła z art. 455 ust 2 P.z.p. może być stoso-
wana kilkukrotnie, jednakże wartość wszystkich 
zmian dokonanych na jego podstawie musi się 
mieścić w ustawowym limicie.

Z kolei formuła z art. 455 ust 1 pkt 4 może 
być stosowana kilkukrotnie - wartość każdej 
zmiany może wynosić do 50% wartości umowy, 
jednakże wymaga to za każdym razem udo-
wodnienia wystąpienia nowych niemożliwych 
do przewidzenia okoliczności, które uzasadniają 
jego zastosowanie; każdy odrębny przypadek 
zmiany musi spełniać wszystkie przesłanki 
z przepisu. We wszystkich wskazanych wyżej 
przypadkach, rewizja postanowień umowy 
nie może prowadzić do możliwości posta-
wienia skutecznego zarzutu obejścia przepi-
sów ustawy.

Obserwacja praktyki prowadzi zatem do wnio-
sku, że jest możliwa skuteczna i poprawna 
formalnie reakcja na rzeczywistość społeczną, 
polityczną i gospodarczą. Rzadko kiedy jest nią 
jednak powołanie się na siłę wyższą.
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Zgodnie z uzasadnieniem dla wprowadzanych 
zmian: postulowane rozwiązanie ma dostoso-
wać realia prawno-podatkowe do tych spo-
tykanych w zdecydowanej większości państw 
Unii Europejskiej. Wprowadzone uproszczenie 
w postaci możliwości utworzenia Grupy VAT 
ma walor zachęty inwestycyjnej. Wskazać 
należy w szczególności na korzystniejsze niż 
obecnie opodatkowanie VAT transakcji doko-
nywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, 
a także korzyści związane z poprawą płynności 
i administracyjne. Na wprowadzenie do pol-
skiego prawodawstwa uregulowań dotyczą-
cych Grupy VAT pozwala art. 11 Dyrektywy 
Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r., 
w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. Rozwiązanie to występuje 
już w wielu krajach europejskich (obecnie 18 
państwach wspólnoty), m.in. na Malcie (od 
2018 roku) oraz w Danii. 
Kwestie związane z funkcjonowaniem Grupy 
VAT były również wielokrotnie przedmiotem 
orzecznictwa TSUE (m.in. Wyrok C-7/13 z 17 
września 2014 r. Skandia America Corp. (USA), 
filial Sverige przeciwko Skatteverket). Nowe 
rozwiązanie polegające na wprowadzeniu 
Grupy VAT przeznaczone jest dla podmiotów 
działających wspólnie na rynku i umożliwia ono 
działanie w uregulowany sposób np. konsor-
cjom, których rozliczenia wewnętrzne normo-
wały dotychczas interpretacje indywidualne 
oraz orzecznictwo. Grupa VAT jest formułą 
upraszczającą rozliczenia między podmiotami 
powiązanymi.

Ogólna charakterystyka 
Grupy VAT

W skład Grupy VAT może wchodzić podmiot 
gospodarczy niezależnie od formy prowadze-
nia działalności gospodarczej, a także zarówno 
podatnicy, którzy posiadają, jak i nie posiadają 
siedziby w Polsce (ale na terytorium Polski znaj-
duje się ich oddział, za pośrednictwem którego 
prowadzą działalność gospodarczą). Grupa VAT 
ponadto może zostać utworzona w innym niż 
Polska państwie członkowskim, a członkiem 

takiej Grupy VAT może być oddział podmiotu, 
który posiada siedzibę w Polsce. Grupa VAT 
będzie czymś w rodzaju zbiorczego podatnika 
VAT, podobnie jak Podatkowa Grupa Kapita-
łowa, ale w przeciwieństwie do niej grupować 
może również osoby fizyczne i spółki osobowe 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, a także osoby prawne. 
Oznacza to, że występuje jako jeden podatnik 
VAT (reprezentowany przez przedstawiciela 
grupy), wystawiane są faktury w imieniu całej 
Grupy, z użyciem jednego Numeru Identyfikacji 
Podatkowej i nazwy Grupy, a także składana 
jest jedna deklaracja podatkowa w imieniu całej 
Grupy. Wszelkie rozliczenia na zewnątrz – ale 
tylko pod kątem podatku VAT – dokonywane 
są wyłącznie przez całą grupę. W przypadku 
stosowania proporcji odliczenia, proporcją 
tą rozlicza się cała grupa, a nie poszczególni 
członkowie, niemniej jednak muszą oni również 
ją ustalać. 

Cechy Grupy VAT w świe-
tle ustawy o podatku od 
towarów i usług

Grupa VAT jest odrębnym podmiotem gospo-
darczym, podlegającym rejestracji jako podatnik 
VAT. Działa ona przez swojego przedstawiciela, 
a tworzą ją podmioty powiązane finansowo, 
ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą 
umowę o utworzeniu Grupy VAT. Przy czym, 
co niezwykle istotne, warunek istnienia ww. 
powiązań musi być spełniony nieprzerwanie 
w całym okresie istnienia Grupy VAT. Każdy 
z podmiotów, ją tworzących, może być człon-
kiem tylko jednej Grupy VAT. Niedopuszczalne 
jest również tworzenie Grupy VAT w taki spo-
sób, że w jej skład wchodzić będzie inna Grupa 
VAT. W okresie istnienia posiada ona niezmie-
niony skład, tj. nie może być, ani rozszerzona 
o innych członków, ani pomniejszona o które-
gokolwiek z dotychczasowych jej członków. 

1 lipca br. weszły w życie zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie działalności Grupy 
VAT i jest to najobszerniejsza zmiana jaką tzw. Polski Ład wprowadził do ustawy o podatku od towarów 
i usług (art. 14 ustawy z 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Jarosław Szczepański

zastępca	 dyrektora	 Izby	 Administracji	
	Skarbowej	w	Katowicach

Grupa VAT jako podmiot praw 
 i  obowiązków w podatku od towarów  

i usług - nowe uregulowania prawne
Część I 
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Wsparcie – co do zasady – przybiera postać bonu refundacyjnego w wy-
sokości 75% urzędowych opłat za nowe zgłoszenia znaków towarowych 
i wzory przemysłowe (jednak nie więcej niż 1500 EUR). Zrezygnowano 
z wyznaczania miesięcznych „okienek czasowych” umożliwiających 
złożenie wniosku. Uproszczono formularze aplikacyjne i wydłużono 
okres realizacji bonów refundacyjnych. 
 

Podstawowe założenia:
 
a) zwrot 75% opłat urzędowych za zgłoszenia znaków i wzorów prze-
mysłowych w urzędach krajowych i na terytorium Unii Europejskiej 
(do 1500 EUR), 
b) zwrot niezależnie od liczby znaków, klas towarowych, liczby wzorów 
lub ich odmian, 
c) zwrot 50% opłat urzędowych za zgłoszenia znaków i wzorów w trybie 
międzynarodowym w WIPO (zgłoszenia poza UE),
d) zwrot 50% opłat urzędowych (do 750 EUR), przy zgłoszeniach wy-
nalazków krajowych w UE.
 
Na etapie składania wniosku o refundację nie trzeba deklarować, co się 
będzie zgłaszać i gdzie. Z zasady otrzymuje się pulę 1500 EUR – jest 
ona do wykorzystania w terminie (4 miesiące na pierwsze zgłoszenie 
+ 6 miesięcy na wykorzystanie w puli do końca). Nie ma obowiązku 
korzystania z przyznanej refundacji, jak również nie ma obowiązku 
wykorzystywania jej w całości. 

 
Dlaczego ochrona własności intelektualnej 
jest konieczna?

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest 
to jedyny zgodny z prawem sposób, by nie dopuścić do kopiowania lub 
wykorzystania swoich unikatowych pomysłów, produktów lub usług 

bez pozwolenia. Ochrona własności intelektualnej może obejmować 
różne aktywa, na przykład znaki towarowe, wzory, patenty, tożsamość 
firmy, produkty, usługi i procesy.

Kto może skorzystać z funduszu dla MŚP

Fundusz oferuje wsparcie finansowe dla firm z sektora MŚP z siedzibą 
w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, 
pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. 
Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.

Do złożenia wniosku wystarczą:
 
1. Zaświadczenie VAT – może zostać pobrane z „Białej listy”,
2. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,
3. Skan podpisanego i wypełnionego pełnomocnictwa (o ile przedsię-
biorca korzysta z pomocy).

 Warto zwrócić uwagę, że budżet funduszu jest ograniczony i wynosi 
obecnie 16 mln EUR. Wnioski są rozpatrywane według kolejności. 
Obecnie czas oczekiwania na przyznanie bonu to ok. 15 dni, po któ-
rych można dokonywać zgłoszenia, Kancelaria AOMB Polska – jako 
profesjonaly pełnomocnik przed EUIP-O może w Państwa imieniu 
aplikować i rozliczać to wsparcie.

Zapraszamy do kontaktu:

AOMB Polska sp. z o.o. – Kancelaria Rzeczników Patentowych 
ul. Zabłocie 25/33, Kraków

Filip Klar – f.klar@aomb.pl, 606 997 340
Damian Krężel – d.krezel@aomb.pl, 505 830 353

Znaki towarowe a refundacje
10 stycznia 2022 r. ponownie uruchomiono Fundusz dla MŚP – The Ideas Powered for Business. 
Wielu naszych klientów z niego skorzystało i bardzo sprawnie otrzymało zwrot części kosztów. Chodzi 
o powstałe z inicjatywy Komisji Europejskiej wsparcie dla MŚP realizowane przez Urząd Unii Europej-
skiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom przybiera formę 
refundacji części opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniami znaków towarowych, wzorów przemy-
słowych i wynalazków. 
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W związku z powołaniem przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach – Komisji ds. Własności 
Intelektualnej – kontynuujemy cykl artykułów, przybliżających zagadnienia własności intelektualnej. 

Damian Kubera

Absolwent	 Politechniki	 Śląskiej	 w	 Gliwicach,	
Rzecznik	patentowy,	Przewodniczący	Komisji	ds.	
Własności	 Intelektualnej	przy	Regionalnej	 Izbie	
Gospodarczej	w	Katowicach,	Członek	Zarządu	
Yoshi	Intellectual	Property	sp.	z	o.	o.	w	Chorzo-
wie,	Członek	Zarządu	Mikrovolt	sp.	z	o.	o.	we	
Wrocławiu.

Własność intelektualna w biznesie
– część II

Dążąc do przedstawienia przedsiębiorcy ko-
rzyści ze stosowania praw własności intelek-
tualnej i niebezpieczeństw wynikających dla 
nieświadomego przedsiębiorcy z istnienia tychże, 
zajmę się obecnie najbardziej „namacalną” wer-
sją tych praw, czyli prawami rejestrowanymi 
na podstawie prawa własności przemysłowej 
(ustawa pwp), potocznie nazywanym „prawem 
patentowym".
 Ustawa z 30 czerwca 2000 r. prawo własności 
przemysłowej doczekała się już ponad 20 nowe-
lizacji dostosowujących zawarte w niej postano-
wienia do zmieniającej się z latami gospodarki, 
a jej najnowsza wersja, tekst jednolity, zawarty 
jest w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 324.

Ustawa pwp kodyfikuje sprawy, dla których wła-
ściwy jest Urząd Patentowy:
• patenty na wynalazki,
• dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, 
• prawa ochronne na wzory użytkowe,
• prawa ochronne na znaki towarowe,
• prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, 
• prawa z rejestracji na topografie ukła-
dów scalonych,
• prawa z rejestracji na oznacznia geograficzne.

Patent czy wynalazek?

Z art. 24. Ustawy pwp wynika definicja wyna-
lazku, który może być objęty patentem:
„Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę 
techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają 
poziom wynalazczy i nadają się do przemysło-
wego stosowania”.
Od razu zwrócić należy uwagę na różnice pomię-
dzy pojęciem „wynalazek” a pojęciem „patent”, 
które często, potocznie są rozumiane i stoso-
wane jako tożsame. Należy pamiętać, że: wy-
nalazek to rozwiązanie techniczne, a patent to 
prawo (wyłącznego stosowania tego wynalazku).
W swojej praktyce rzecznikowskiej spotykam 
się często z przedsiębiorcami, którzy chcieliby 
zastrzegać swoje pomysły na biznes. Niestety, 
nawet jeżeli byłyby one rewolucyjne, to art. 28 
ustawy pwp wymienia jakich wytworów myśli 
ludzkiej nie uważa się za wynalazki:
1) odkryć, teorii naukowych i metod matema-
tycznych; 
2) wytworów o charakterze jed-
nie estetycznym;
3) schematów, zasad i metod przeprowadzania 
procesów myślowych, rozgrywania gier lub pro-
wadzenia działalności gospodarczej;
4) wytworów lub sposobów, których możliwość 
wykorzystania nie może być wykazana lub wy-
korzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewa-
nego przez zgłaszającego w świetle powszechnie 

przyjętych i uznanych zasad nauki (np.: perpe-
tuum mobile);
5) programów komputerowych;
6) przedstawienia informacji. 

Oczywiście nie na wszystkie też wynalazki 
udziela się ochrony patentowej. Katalog wyłą-
czeń zawarty jest w art. 29 ustawy pwp wska-
zując, że nie udziela się patentu na:
1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby 
sprzeczne z porządkiem publicznym lub do-
brymi obyczajami;
2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto 
biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt 
(…);
3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami 
chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz spo-
soby diagnostyki stosowane na ludziach lub 
zwierzętach (…).

Art. 24 ustawy pwp zawiera trzy przesłanki skła-
dające się na zdolność patentową wynalazku, 
które muszą być spełnione łącznie:
• nowość,
• poziom wynalazczy (dawniej: nieoczywistość),
• przemysłowa stosowalność.

Nowość wynalazku bada specjalista urzędu 
patentowego odnosząc zastrzegane nim roz-
wiązanie do stanu techniki na dzień złożenia 
wniosku patentowego. Awangardą stanu tech-
niki w dziedzinie reprezentowanej przez wyna-
lazek są wcześniejsze wynalazki lub ujawnione 
zgłoszenia, wobec czego specjalista urzędu pa-
tentowego, po przeglądnięciu baz patentowych 
z całego świata, przytacza w sprawozdaniu ze 
stanu techniki te rozwiązania, które mogą świad-
czyć o braku nowości zgłaszanego rozwiązania. 
Sprawozdanie ze stanu techniki otrzymuje zgła-
szający po roku od daty zgłoszenia swojego wy-
nalazku. Można więc uznać, że badanie stanu 
techniki jest badaniem obiektywnym.

Większe problemy i nieporozumienia stwarza ba-
danie poziomu wynalazczego (nieoczywistości), 
które w dużym stopniu opiera się na subiektyw-
nych odczuciach specjalisty - znawcy dziedziny 
techniki, do której należy wynalazek, dysponu-
jącego ogólną wiedzą techniczną. Znawca taki 
rozważa, czy mógłby dojść do zastrzeganego 
wynalazku w drodze modyfikacji i połącze-
nia w sposób zawodowy i rutynowy znanych 
w technice rozwiązań oraz czy bez pierwiastka 
twórczego dałoby się rozwiązać postawiony pro-
blem techniczny.
Przesłankę przemysłowej stosowalności nato-
miast spełnia ogromna większość zgłaszanych 
wynalazków.

PRAWO I PODATKI
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Kiedy najlepiej złożyć wniosek 
o emeryturę?

To pytanie, które zadaje sobie wiele osób tuż przed urodzinami, które będą oznaczać dla nich ukończenie 
powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wpływ na wysokość 
świadczenia może mieć nie tylko miesiąc, w którym złożymy wniosek o świadczenie, ale także sam dzień 
złożenia wniosku. 

Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie 
od ukończenia powszechnego wieku emerytal-
nego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn 
oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu 
ubezpieczenia. 
–	Na	jej	wysokość	wpływa	kilka	czynników,	ale	to	
co	jest	niezmienne,	to	fakt,	że	im	dłużej	pracujemy,	
tym	świadczenie	jest	wyższe.	Przekonał	się	o	tym	
emeryt	z	chorzowskiego	ZUS,	który	w	wojewódz-
twie	śląskim	ma	najwyższą	emeryturę,	w	wyso-
kości	bliskiej	19	tys.	zł.	Na	emeryturę	przeszedł	
w	wieku	77	lat	po	przepracowaniu	ponad	56	lat	– 
mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Dłuższa praca to wyższa 
emerytura

Wysokość emerytury na tzw. nowych zasa-
dach obliczana jest według prostego mate-
matycznego wzoru. Na jej wysokość wpływa 
suma zwaloryzowanych składek na ubezpie-
czenie emerytalne, kapitału początkowego 
oraz środków zapisanych na subkoncie w ZUS 
z uwzględnieniem ich waloryzacji, która jest 

dzielona przez dalsze trwanie życia w momen-
cie przejścia na świadczenie. 

–	Opierając	się	na	tym	obliczeniu	można	łatwo	
wywnioskować,	że	osobie,	która	zdecyduje	się	
przejść	na	emeryturę	w	późniejszym	wieku,	do	
obliczenia	świadczenia	przyjęty	zostanie	zarówno	
wyższy	kapitał	początkowy,	 jak	 i suma	składek	
emerytalnych,	a obniży	się	średnie	dalsze	trwanie	
życia,	przez	co	wynik	dla	emeryta	będzie	korzyst-
niejszy.	Co	ważne	wysokość	składek	wzrasta	nie	
tylko	poprzez	comiesięczne	ich	odprowadzanie	na	
konto	w	ZUS,	ale	także	dzięki	waloryzacjom	kwar-
talnym	i rocznej	składek	– wyjaśnia rzeczniczka. 

Waloryzacje podnoszą war-
tość składek

Czynnikiem, który znacząco wpływa na pod-
stawę obliczenia emerytury jest waloryzacja 
składek emerytalnych i kapitału początkowego 
zapisanych na koncie i subkoncie ubezpieczo-
nego. Podlegają one waloryzacjom (podwyż-
kom) rocznym, które są przeprowadzane od 1 
czerwca każdego roku kalendarzowego, przy 

zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ogło-
szonego za poprzedni rok. Waloryzowane są 
kwoty zapisane na koncie i subkoncie na dzień 
31 stycznia roku, za który przeprowadzana jest 
waloryzacja, powiększone o kwoty z tytułu 
wcześniejszych waloryzacji. Tegoroczny wskaź-
nik waloryzacji rocznej jest bardzo wysoki, bo 
wynosi 9,33 proc. 
– Co	to	w	praktyce	oznacza?	Otóż	osoba,	która	
zgromadziła	na	swoim	koncie	w	ZUS	np.	450	tys.,	
w	czerwcu	jej	stan	konta	powiększy	się	o	prawie	
42	tys.	zł	i wyniesie	blisko	492	tys.	zł,	dzięki	wa-
loryzacji	rocznej	– wyjaśnia Kopczyńska. 
Nie wszystkie kwoty zapisane na koncie i sub-
koncie mogą być objęte waloryzacją roczną. 
W związku z tym przeprowadzana jest jeszcze 
waloryzacja kwartalna. Obejmuje ona odrębnie 
zwaloryzowane składki i kapitał początkowy 
na koncie oraz środki na subkoncie. Walory-
zacja kwartalna obejmuje składki na ubez-
pieczenie emerytalne zewidencjonowane na 
koncie i subkoncie po 31 stycznia roku, za 
który przeprowadzono ostatnią waloryzację 
roczną. Wskaźniki waloryzacji składek na kon-
cie ubezpieczonego za poszczególne kwartały 
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są bardzo zróżnicowane, i tak wskaźnik za 
I kwartał jest dużo wyższy niż wskaźniki za II, III 
i IV kwartał oraz wskaźnik waloryzacji rocznej. 

Wniosek w  lipcu czy 
w czerwcu? Wybierz drugą 
połowę roku!

– Z naszych	obserwacji	widzimy,	że	druga	po-
łowa	roku	jest	bardziej	opłacalna	dla	przyszłych	
emerytów.	Warto	poczekać	ze	złożeniem	wniosku	
o	emeryturę	do	lipca,	gdyż	1	czerwca	ZUS	prze-
prowadza	waloryzację	kont	ubezpieczonych	i jest	
to	jedna	z	najwyższych	w	ostatnich	latach	walo-
ryzacji	z	uwagi	na	wzrost	wynagrodzeń,	dlatego	
też	wyższe	sumy	składek	pojawią	się	na	kontach	
ubezpieczonych – dodaje rzeczniczka. 

Nie odchodź z pracy ostat-
niego dnia miesiąca 

Nie warto z rozwiązaniem umowy o pracę cze-
kać do ostatniego dnia miesiąca. Dlaczego? 
Jeśli osoba ma ustalone prawo do emerytury 
i umowę rozwiąże ostatniego dnia miesiąca 
i nawet tego samego dnia złożysz świadectwo 
pracy to wypłata emerytury nastąpi dopiero 
od następnego dnia po rozwiązaniu umowy 
o pracę. 
– Jeżeli	 jednak	rozwiąże	umowę	jeden	lub	dwa	
dni	wcześniej	i złoży	wniosek	o	wypłatę	emerytury	
oraz	świadectwo	pracy	w	miesiącu	rozwiązania	

stosunku	pracy,	to	emerytura	będzie	wypłacana	
od	tego	właśnie	miesiąca,	w	którym	składa	wnio-
sek.	Bardziej	tę	sytuacje	może	zilustrować	przy-
kład	pracownika,	który	ma	ustalone	prawo	do	
emerytury	od	1	stycznia.	Jeśli	rozwiąże	umowę	
o	pracę	31	stycznia	i tego	dnia	przyniesie	do	ZUS	
świadectwo	pracy,	to	wypłata	emerytury	będzie	
podjęta	od	1	lutego,	tj.	od	następnego	miesiąca	po	
ustaniu	stosunku	pracy.	Natomiast	jeśli	ten	sam	
pracownik	rozwiąże	umowę	o	pracę	najpóźniej	
z	dniem	30	stycznia	i świadectwo	dostarczy	do	31	
stycznia	to	wtedy	ZUS	wypłaci	emeryturę	za	cały	
styczeń.	Czyli	ten	pracownik	w	jednym	miesiącu	
otrzyma	pełną	emeryturę	i pensję	za	prawie	cały	
miesiąc	– tłumaczy Beata Kopczyńska. 

Złóż wniosek po urodzinach

Jeśli ktoś złoży wniosek o emeryturę wcześniej 
niż miesiąc przed datą urodzenia otrzyma de-
cyzję odmowną, ponieważ nie spełnia warunku 
niezbędnego do przyznania emerytury, czyli 
ukończenia powszechnego wieku. W takim 
przypadku wniosek o emeryturę trzeba bę-
dzie złożyć jeszcze raz, najwcześniej miesiąc 
przed urodzinami. Jeśli ktoś składa wniosek 
o emeryturę miesiąc wcześniej lub w mie-
siącu osiągnięcia wieku emerytalnego to nie 
ma znaczenia dzień złożenia wniosku, bo do 
obliczenia emerytury przyjmowane jest śred-
nie dalsze trwanie życia dla kobiety w wieku 
60 lat i dla mężczyzny w wieku 65 lat. Jeśli 
zainteresowany składa wniosek o emeryturę 

w następnych miesiącach po miesiącu osią-
gnięcia wieku emerytalnego to wtedy data jest 
bardzo ważna. Np. jeśli kobieta urodziła się 15 
września 1962 r. i złoży wniosek o emeryturę 
w okresie od 15 sierpnia ( na miesiąc przed 
60. urodzinami) do 14 października 2022 r., to 
wtedy do wyliczenia emerytury przyjmujemy 
średnie dalsze trwanie życia osoby w wieku 
60 lat. Ale jeśli złożyłby wniosek w paździer-
niku 2022 r., ale najwcześniej 15 października, 
wtedy do wyliczenia weźmiemy średnie dalsze 
trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat i 1 mie-
siąc. Średnie dalsze trwanie życia jest w tym 
przypadku o 1 miesiąc krótsze i to powoduje, 
że emerytura jest nieco wyższa. 

Sprawdź u doradcy w ZUS

Decyzję o przejściu na emeryturę jest jedną 
z ważniejszych. Warto ją podjąć po przeanalizo-
waniu różnych opcji, z uwzględnieniem swojej 
sytuacji. 
–	Zachęcamy	do	skorzystania	z	porad	doradcy	
emerytalnego,	który	jest	dostępny	w	każdej	pla-
cówce	ZUS.	Doradca	wyliczy	w	kalkulatorze	eme-
rytalnym	symulację	wysokości	emerytury	i powie,	
o	ile	będzie	ona	wyższa,	jeśli	będziemy	dalej	praco-
wać.	Doradzi	także,	kiedy	najkorzystniej	przejść	na	
emeryturę.	Z usług	doradcy	emerytalnego	można	
także	skorzystać	w	trakcie	e-wizyty	w	ZUS	– pod-
powiada rzeczniczka. 

www.zus.pl

Magazyn 
BUSINESS HUB
Wolny Rynek

dostępny online

Czytaj online:
rig.katowice.pl/businesshub

Napisz do nas:
wr@rig.katowice.pl
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Business
Woman HUB
czy jest miejsce dla kolejnej

kobiecej organizacji?

Działania w trosce 

o klimat
z wizją rozwoju gospodarczego

Polski Ład
nowe ulgi podatkowe

dla biznesu

DODATEK SPECJALNY 

Poland. Creativity

inspired by nature

Z fintechu
do start-upu

motoryzacyjnego 

Oliwer Kotecki 

WatchOUT!
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MedTech Meetup
specjaliści od startupów

Regionalne Gospodarcze
Otwarcie Roku

 

Kryzysy stałym
elementem XXI wieku

prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Akademii WSB

Wyzwania 

#BiznesDlaUkrainy
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JUBILEUSZOWA 10. EDYCJA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ZOSTAŃ PARTNEREM 
WYDARZENIA!

Mirosław Rus
Dyrektor ds. Rozwoju

mrus@rig.katowice.pl

2
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

tel: 503 133 382 
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Kryzys płatniczy
ukryty problem Polskiego Ładu

Regionalne Gospodarcze
Zamknięcie Roku

Kacper Sztuka 

Śląski Okrągły
Stół Przemysłu 4.0

Chciałbym dostać się do Formuły 1.
Wierzę,  że w ciągu 5 lat jestem

w stanie to osiągnąć!

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Konsula Honorowego Republiki Słowenii
w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

tel.: 32 781 49 83
e-mail: konsulatslowenii@rig.katowice.pl

Godziny otwarcia: środa 10.00-15.00

SŁOWENIA 
– Twój biznes pokocha

to miejsce!

KongresMSPwww.ekmsp.eu

JUBILEUSZOWA 10. EDYCJA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ZOSTAŃ PARTNEREM 
WYDARZENIA!

P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1

Mirosław Rus
Dyrektor ds. Rozwoju

mrus@rig.katowice.pl
tel: 32 35 111 97
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Katowicka Akademia
Rozwoju Przedsiębiorcy

- bezpłatne szkolenia dla katowickich 
przedsiębiorców 

20 lipca br. startuje druga edycja eksperckiego cyklu szkoleń. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność na terenie Miasta Katowice, masz szansę wziąć udział w bezpłatnych warsztatach stacjo-
narnych wartych kilka tysięcy złotych. W pierwszej edycji, która odbyła się w 2021 roku wzięło udział 
ponad 50 przedsiębiorców. Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona. Wybierz interesujący Cię temat 
i zapisz się już dziś!

Jak wiadomo – nie można być alfą i omegą 
z każdej dziedziny. Dlatego Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach, wspólnie z Mia-
stem Katowice, stworzyła Katowicką Akade-
mię Rozwoju Przedsiębiorcy. Są to dwudniowe, 
stacjonarne warsztaty, które dostarczają prak-
tyczną i ekspercką wiedzę z najważniejszych 
dziedzin działalności każdego przedsiębiorcy. 
Udział w zajęciach gwarantuje jego uczestni-
kom możliwość zdobycia konkretnych narzę-
dzi, przydatnych biznesowi funkcjonującemu 
w zmieniającej się rzeczywistości.
–	W	Katowicach	kładziemy	duży	nacisk	na	rozwój	
przedsiębiorczości	i	nieustannie	tworzymy	nowe	
projekty	wspierające	firmy	w	naszym	mieście.	
Katowicka	 Akademia	 Rozwoju	 Przedsiębiorcy	
pomaga	rozwinąć	skrzydła	w	obszarze	pozyska-
nia	nowych	klientów	za	pomocą	działań	mar-
ketingowych,	budowania	marki	osobistej,	która	
w	dzisiejszych	czasach	 jest	najlepszą	reklamą,	
oraz	niestandardowego	motywowania	pracow-
ników	– mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta 
Katowice. 

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Ka-
towicach Tomasz Zjawiony dodaje;
–	Szkolenia	w	ramach	Akademii	pozwalają	na	
pozyskanie	wiedzy	 i	 umiejętności,	 które	 będą	
bardzo	pomocne	w	radzeniu	sobie	w	aktualnej,	
bardzo	dynamicznie	zmieniającej	się	rzeczywi-
stości	gospodarczej.	

Zajęcia będą odbywać się od 20 lipca do 16 
września br. w siedzibie RIG na ul. Opolskiej 
w Katowicach. Każde z ośmiu, różnych te-
matycznie szkoleń (marketing, HR, sprzedaż 
i zarządzanie czasem pracy) potrwa 2 dni - po 
7 godzin dziennie. W projekcie mogą wziąć 
udział jedynie firmy, które mają zarejestrowaną 
działalność, siedzibę lub miejsce prowadzenia 
działalności na terenie Miasta Katowice. Jedna 
firma może wziąć udział maksymalnie w dwóch 
szkoleniach. Dla najpilniejszych uczestników 
przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy 
adept Akademii otrzyma certyfikat zaświad-
czający o udziale w danym szkoleniu.

W gronie wykładowców znajdują się  eksperci: 
Akademii WSB, Doradztwo Personalne MENE-
DŻER Sp. z o.o., Home - Black Cat (blackcat-
company.pl), Hana Mana, Interdont Support Q. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

Więcej informacji:
www.rig.katowice.pl

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach 
Współorganizator: Miasto Katowice - Miejski 
Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink
Partnerzy Merytoryczni: Akademia WSB, 
Doradztwo Personalne MENEDŻER Sp. 
z o.o., Home - Black Cat, Hana Mana,  
Interdont Support Q
Patronat Medialny: Business HUB „Wolny 
 Rynek”, Śląski Biznes 



51

ROZWÓJ

Dobór właściwego modelu prowadzenia działań marketingowych 
w firmie (20-21.07)

Marketing we współczesnym świecie biznesu odgrywa jeszcze większą rolę. Z dwóch powodów, po pierwsze 
konkurencja jest zdecydowanie większa i trudniej jest się przebić ze swoją ofertą, a po drugie świadomość 
współczesnego konsumenta rośnie. Zatem czy warto znać skuteczny model działań marketingowych? To pytanie 
retoryczne. Model prowadzenia działań marketingowych musi być skuteczny, ale aby takim się stał wymaga 
przemyślenia strategii, zanim się przejdzie do pracy. Działania mają być zgodne z planem i z możliwościami posia-
danych zasobów. Brak takiego modelu działań marketingowych też jest rodzajem pewnego schematu działania, 
jednak czy przynosi nam oczekiwane efekty? Tutaj odpowiedź jest jedna – NIE, nie przynosi pożądanych efektów.

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska, Akademia WSB

Strategie sprzedażowe oraz negocjacyjne dla każdego (4-5.08)

Sprzedaż jest podstawą istnienia każdego biznesu. To ona pozwala na rozwój firm, produktów oraz pracowników, 
ponieważ generuje zasoby. Właściwie zbudowana strategia sprzedaży jest więc niezbędnym punktem wyjścia 
do dalszych działań, natomiast sprawne negocjacje pomogą na wielu płaszczyznach podczas jej wdrażania.

Radek Jaros, Akademia WSB

Networking i personal branding, czyli jak dać się poznać jak
największej grupie? (25-26.08.)

Znajomość zasad budowania własnej marki osobistej oraz sieci kontaktów i swobodnego nawiązywania war-
tościowych relacji, to wiedza, która nie tylko pomaga w budowaniu własnych biznesów ale również pozwala 
na stanie się wartościowym pracownikiem. Budowanie i wdrażanie planu, (własnego planu uwzględniającego 
cele i marzenia), to umiejętności, które bez względu na trendy rynkowe, sytuację gospodarczą, zawsze będą 
w „cenie”. Sprawiają, że działania stają się prostsze, mniej kosztochłonne oraz - to co najistotniejsze - mamy 
wpływ na efekty końcowe.

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska, Akademia WSB

Design Thinking - warsztaty menadżerskie (6-7.09)

W trakcie warsztatu chcę wspólnie z uczestnikami odpowiedzieć na pytania: czy są metody, z których korzysta 
Toyota, Apple lub NIKE, które miałyby realne przełożenie i zastosowanie dla sektora MŚP? Na czym polega 
proste podejście wspierające w odnalezieniu odpowiedzi na najważniejsze dla firm pytanie: jak pozyskać więcej 
klientów? W jaki sposób projektować usługi i produkty z klientem i dla klienta?

Edyta Kwiatkowska, Hana Mana

Zarządzanie czasem, delegowanie i rozliczanie zadań (15-16.09)

Kompetencje zarządcze są kluczowe dla sprawnego rozwijania biznesu, a ich rola rośnie wraz z firmą. Pozwalają 
one sprawnie planować pracę, delegować zadania, rozwijać i usamodzielniać pracowników, a także skutecznie 
ich motywować. Dzięki temu, zamiast tonąć w morzu bieżących spraw, zyskuje się czas na pracę kreatywną 
i dalszy rozwój firmy.

Mariusz Malicki, Interdont Support Q

Dlaczego warto?

Rejestracja oraz więcej informacji na: www.rig.katowice.pl
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CZYM JEST START-UP 
 - omówienie od A do Z

Zapewne kojarzysz pojęcie start-up i to już od jakiegoś czasu. Na skutek popularności czy wręcz mody 
na tego rodzaju przedsięwzięcia, jego definicja zaczęła ewoluować i jest teraz interpretowana na wiele 
sposobów, w zależności od wiedzy danej osoby.

Najczęściej start-upem nazywana jest po prostu 
nowa firma lub przedsięwzięcie. W dużym stopniu 
jest to prawda i wynika z popularności tego poję-
cia. Niestety, rzeczywistość twórcy start-upu jest 
nieco bardziej skomplikowana, bo trudno nazwać 
nim niedawno otwartą budkę z lodami. Dlatego, 
aby nazwać to przedsięwzięcie start-upem, trzeba 
spełnić jeszcze kilka kwestii, o których opowiem 
w tym artykule.

Start-up - co to  właściwie jest?

Na początek przyjrzyjmy się definicjom profesjo-
nalistów. Najpopularniejsze dwie z nich sformu-
łowali: Steve Blank i Eric Ries.
Definicja według Steva Blanka: start-up jest 
tymczasową organizacją, która poszukuje ren-
townego, skalowalnego i powtarzalnego mo-
delu biznesowego.
Natomiast Eric Ries zdefiniował start-up jako: 
ludzką instytucję stworzoną z myślą o budowa-
niu nowych produktów lub usług w warunkach 
skrajnej niepewności.
Choć Ries nie wspomniał o tym bezpośrednio, to 
niewątpliwie da się wywnioskować z kontekstu, że 
nierozwiązalnie łączącym się z tym pojęciem, jest 
konieczność opracowania modelu biznesowego. 
Tak samo jak można wywnioskować, że projekt 
start-upowy jest czymś zmiennym, tworzonym 
i odkrywanym bezpośrednio w trakcie pracy nad 
rozwojem działalności. Koniec końców model biz-
nesowy start-upu powinien być czymś płynnym 
i podlegać licznym udoskonaleniom, aż do wyło-
nienia optymalnego rozwiązania.

Czym nie jest?

Przedsiębiorstwo start-upowe najczęściej ko-
jarzymy z firmami technologicznymi, takimi jak 
UBER, AIRBNB, SPOTIFY czy FACEBOOK, 
 jednak zauważę, że znane osoby z tego środowi-
ska nie zawarły w swoich definicjach powiązania 
z technologią. 

Być może laikowi trudno jest to zauważyć, ale 
technologiczne wykonanie, zwłaszcza pierwszych 
dwóch wyżej wymienionych firm, jest dość proste 
(w ich podstawowej wersji). W dużej mierze są 
to rozwiązania łączące użytkowników udostęp-
niających usługi z osobami ich poszukującymi. 
Podstawowe skrypty o zbliżonej funkcjonalności 
będzie mógł napisać początkujący programista już 
po kilku miesiącach nauki. 
Kolejną kwestią jest finansowanie. Często 

słyszymy, że jakiś start-up pozyskał od inwestorów 
duże kwoty na rozwój swojej działalności. Przez 
takie niestety, dobrze sprzedające się wiadomości 
można by pomyśleć, że to pozyskanie funduszy 
czy inwestycji determinuje takie przedsiębiorstwa. 
Faktem jest jednak to, że przedsięwzięcie było 
startupem, zanim pozyskało finansowanie. Inwe-
storzy najchętniej przekazują swoje fundusze do 
firm tylko po to, aby te rozwinęły skalę działania.

Jak ja  zdefiniowałbym
start-up?

Niedawno byłem na konferencji, na której pre-
legent wspomniał, że jest skłonny nazwać 
 start-upem każde przedsiębiorstwo, które ma 
potencjał do tego, aby rosnąć wykładniczo w prze-
ciągu najbliższych kilku lat. Zgadzam się z tym 
w dużej mierze, ponieważ to pojęcie wydaje mi 
się najbardziej aktualne.
Czas przedsięwzięcia czy technologię wykonania 
można interpretować na wiele sposobów. Z jed-
nej strony trudno nazwać start-upem otwarcie 
nowego warzywniaka na osiedlu, a z drugiej jak 
już wspomniałem – jedne z największych start-
-upów na rynku powstały na skutek opracowania 
przełomowych technologii.

Moim zdaniem, najważniejsze w tym wszystkim 
jest chęć tworzenia nowych rozwiązań, które 
pozytywnie wpłyną na życie wielu ludzi, a przy 
okazji też na Twoje. W jaki sposób i jak szybko to 
się stanie, to już kwestia drugorzędna. Dodatkowo, 
jak wspomniałem na początku, pojęcie start-up 
stało się bardzo modne w ostatnich latach. To 
znowu przyczyniło się do różnych interpretacji 
tego słowa. Ja jednak nie spierałbym się o for-
malne kwestie nazewnictwa, bo każdy ma prawo 
je interpretować nieco inaczej. Dlatego po prze-
czytaniu tego artykułu chciałbym, abyś zapamiętał 
dwie kwestie. Pierwszą jest tworzenie wartości 
dodanej, o której zapewne dobrze wiesz jako 
przedsiębiorca, a drugą jest szybka skalowalność 
przedsięwzięcia, która czyni je start-upem.

Na koniec – w Regionalnej Izbie Gospodarczej 
w Katowicach od początku roku prowadzimy 
co miesiąc spotkania w tematyce start-upów. 
W trakcie wakacji odbędzie się spotkanie integra-
cyjne w lekkiej formule, a regularne wydarzenia 
ruszą znowu od września. Serdecznie zapraszamy 
do networkingu i zdobywania wiedzy o start-
-upach na Opolską 15!

 Piotr Łabno

Przewodniczący	Komisji	ds.	Start-upów
RIG	w	Katowicach

Prezes	Zarządu	Famatech	sp.	z	o.o.,	Firmy	
Członkowskiej	RIG
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Laureaci II edycji katowickiego konkursu „Kopalnia Start-upów” 
I miejsce Eco-Factories

Eco-Factories to…
To koncept rozwijany przez Progresja New 
Materials, dotyczy zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialnego podejścia do produkcji. 
W dużym skrócie to fabryka, w której pro-
dukcja oparta jest wyłącznie na materiałach 
z recyklingu i nastawiona na ograniczenie po-
wstawania własnych odpadów do absolutnego 
minimum. Wykorzystujemy odpady metalowe 
z konwencjonalnych technologii produkcji, 
które przetwarzamy w proszki do wytwarza-
nia przyrostowego, potocznie nazywanego 
drukiem 3D. Wytwarzane przez nas proszki 
następnie przetwarzamy w produkty, a wła-
sne odpady od razu poddajemy recyklingowi. 
Wszystko to odbywa się w jednej fabryce, two-
rząc pętlę wytwarzania w obiegu zamkniętym. 
Wykorzystanie takiego podejścia pozwala nam 
na bardzo elastyczne podejście do naszej gamy 
produktowej i szybkie „przezbrojenie” produkcji 
na potrzeby wytwarzania nowego produktu.

Pomysł na projekt powstał, 
bo…
Rozwijaliśmy nasze kompetencje w druku 3D 
z metalu, wtedy zderzyliśmy się z problemem 
jakim jest bardzo wysoki koszt stosowanych 
materiałów oraz ilości energii potrzebnej do 
wytworzenia takich materiałów. Postanowi-
liśmy poszukać rozwiązania tych problemów 
i tak powstał nasz start-up, korzystny ekono-
micznie, ale przede wszystkim ekologiczny.

Start-up dla nas oznacza…
Szansę na sprawdzenie naszego pomysłu na 

wszystkich polach jednocześnie, zarówno 
szybką walidację technologii, jak i równoległą 
analizę biznesową. Start-up to firma wdrażająca 
innowacyjne i jednocześnie opłacalne rozwią-
zanie lub coraz częściej takie, które mają bardzo 
duży wpływ społeczno-środowiskowy.

Innowacyjność pozwala 
na…
Bycie innowacyjnym pozwala wyznaczać 
trendy, sprawiać, że konkurencja wzoruje się 
na nas, a nie my na niej. Krótko mówiąc - prze-
wodzić i być wzorem, a nie naśladować innych.

Motywacja jest ważna, bo… 
Motywacja do osiągnięcia celu jest kluczowa. 
Każdy start-up, ale także dojrzałe przedsiębior-
stwa zmagają się z wieloma przeciwnościami. 
W trudnych momentach, po porażkach, wła-
śnie motywacja i wiara w osiągnięcie celu po-
zwalją ciężko pracować nad projektem, pomimo 
wszelkich pojawiających się przeciwności.

Nasze wartości to…
Przewodzi nam myśl 3R, czyli: Reduce, Re-
use, Recycle, wykorzystanie materiałów z re-
cyklingu i druku 3D jako technologii prawie 
bezodpadowej pozwala nam działać zgodnie 
z tymi wartościami. Staramy się również praco-
wać zgodnie z zasadą: „Work smart not hard”, 
choć wiadomo, że rozwój start-upu to głównie 
ciężka, codzienna praca.

Ryzyko w biznesie…
Istnieje zawsze. Korzystamy z wielu narzędzi 

do jego minimalizacji, na bieżąco ewaluujemy 
nasze pomysły i działania. Zachowujemy dużą 
elastyczność, która pozwala nam obierać kurs 
na najbardziej obiecujące kierunki działania 
i dostosowywanie naszego produktu do zmian 
zachodzących na rynku.

Mentor dla start-upu to…
Osoba, której doświadczenie działa jak zastrzyk 
wiedzy dla zespołu. Dostęp do odpowiednich 
osób i korzystanie z wiedzy mentorów pozwala 
na niepopełnianie wielu błędów oraz szybsze 
radzenie sobie z konsekwencjami tych, których 
nie udało się uniknąć. 

Udział w konkursie „Kopal-
nia  Start-upów” pozwolił 
na…
Pozwolił nam na promocję, która doprowadziła 
do obiecujących spotkań z potencjalnymi in-
westorami. Współpraca z mentorem podczas 
akceleracji dała nam inne spojrzenie na po-
tencjał naszego produktu oraz na to, jak go 
przedstawiać w bardziej atrakcyjny sposób. 
Nie można również zapomnieć o nagrodzie, 
zarówno finansowej, jak i możliwości dostępu 
do biura w Miejskim Inkubatorze Przedsię-
biorczości, które definitywnie pozwalają nam 
złapać wiatr w żagle na Śląsku.

Plany Eco-Factories wiążą 
się z…
Nasz plan na najbliższe miesiące to przejście 
ze skali laboratoryjnej do produkcji w skali 
przemysłowej. Po zakończeniu tej fazy 
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rozpoczniemy działania dystrybucyjne i promocyjne 
na rynkach polskim oraz zagranicznych, w pierwszej 
kolejności w krajach Unii Europejskiej.

Największą barierą w rozwoju 
tego modelu biznesowego 
w Polsce jest…
Technologie druku 3D z zastosowaniem materiałów 
metalowych są wciąż technologią wschodzącą i zdoby-
wającą dopiero popularność, ogranicza to liczbę przed-
siębiorstw, które na rynku polskim korzystają z tego 
rozwiązania. Wciąż brakuje również świadomości kon-
struktorów, że technologia ta przestała już być tylko 
ciekawostką do szybkiego prototypowania, ale stała się 
uznaną na świecie technologią produkcji w branżach: 
medycznej, lotniczej, automotive i innych. Sprawia to, 
że rynek polski jest w tym momencie zbyt mały na dzia-
łanie naszej firmy i z założenia musimy przygotowywać 
nasze rozwiązanie do szybkiej ekspansji zagranicznej.

www.progresja-nmat.com

Laureaci II edycji katowickiego konkursu „Kopalnia Start-upów” 
III miejsce Little Bit Academy

LBA-online to…
Szansa dla dzieci i młodzieży by odkryć 
swoją pasję w dziedzinach nowych tech-
nologii. W Little Bit Academy stworzyliśmy 
autorskie programy edukacyjne nastawione 
na tworzenie własnych rozwiązań: gier wideo 
czy aplikacji. Z mocnym akcentem na naukę 
umiejętności miękkich, niezbędnych na rynku 
pracy przyszłości. 

Pomysł na projekt powstał, 
bo…
Od dziecka nie lubiłem szkoły. Zniechęca do 
zadawania ciekawych pytań i ceni sobie wy-
łącznie prawidłowe odpowiedzi. W naszych 
programach nauczania stosujemy metody, 
które dają poczucie wiary we własne moż-
liwości. Tworzenie gier wideo czy projekty 
IT to aktywność, pozwalająca na znalezienie 
własnej ścieżki, pasji czy umiejętności, którymi 
można się wykazać. 

Start-up dla nas oznacza…
Radzenie sobie z przeciwnościami losu po 
partyzancku. 

Innowacyjność pozwala 
na…
Tworzenie nowych ekosystemów. Oszczęd-
ności czasu i energii, by można je było spo-
żytkować z rodziną, naturą czy dobrą książką. 

Motywacja jest ważna, bo… 
Inaczej żylibyśmy w świecie, w którym rządzą 
pierwotne instynkty.

Nasze wartości to…
Zaufanie i tolerancja. 

Ryzyko w biznesie…
Kto nie ryzykuje ten… śpi spokojnie. A na po-
ważnie, to ryzyko kreuje nowe szlaki. 

Mentor dla start-upu to…
Ktoś kto potrafi podnieść na duchu, kiedy mo-
rze jest wzburzone i nie widać gwiazd. 

Udział w konkursie „Kopal-
nia Start-upów” pozwolił 
na…
Otwarcie wielu drzwi i poznanie niejednego 
ciekawego człowieka.

Plany LBA-online wiążą się 
z…
Stawiamy na zbudowanie społeczności przy-
szłych twórców i innowatorów. 

Największą barierą w roz-
woju tego modelu bizneso-
wego w Polsce jest…
Kapitał ludzki. 

www.littlebitacademy.pl
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Program Katowice Miastem Fachowców 
realizowany jest cyklicznie w ramach współ-
pracy samorządu (Urząd Miasta Katowice), 
biznesu (lokalni przedsiębiorcy) oraz edukacji 
(miejskie szkoły podstawowe oraz branżowe 
I stopnia i techniczne). Głównym celem pro-
gramu jest promowanie kształcenia w szko-
łach branżowych i technicznych, wzmocnienie 
atrakcyjności tego typu kształcenia i ukazanie 
związanych z nim perspektyw zawodowych, 
a także wzmocnienie pozycji miasta Katowice 
jako gospodarczego centrum regionu. W ra-
mach tegorocznej, trzeciej edycji programu ok. 
300 uczniów klas siódmych szkół podstawo-
wych, w okresie od początku marca do połowy 
maja br., odbyło 27 wizyt studyjnych u partne-
rów Miasta, tj. lokalnych firm i instytucji, któ-
rzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie. 
W ramach programu uczniowie odwiedzają 
również szkoły branżowe i techniczne, kształ-
cące w zawodach, których dotyczyły wizyty 
studyjne w firmach. 
 
Kolejne działanie dotyczy inwestycji, o reali-
zacji której z pewnością marzy wielu z nas. 
W zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec, na te-
renie likwidowanej Kopalni Węgla Kamien-
nego „Wieczorek” realizowana jest inwestycja 
pod nazwą Dzielnica Nowych Technologii 

- Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny. 
Dzielnica będzie skupiać przedsiębiorców 
z branży gamingowej, e-sport'u, sektora kre-
atywnego oraz pokrewnych branż technolo-
gicznych. Na jej terenie zaplanowano również 
tereny rekreacyjne, wystawiennicze i eventowe 
wraz z gastronomią, dedykowane zarówno pra-
cownikom Hub’u, jak i mieszkańcom Katowic 
oraz turystom. Wychodząc naprzeciw ekologii, 
przewidziano tereny zielone oraz innowacyjne 
rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych. 
Projekt rewitalizacji zabytkowych budynków 
poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem 
terenu przygotowuje pracownia architekto-
niczna wybrana w otwartym konkursie.

Zakończyła się druga, z zaplanowanych trzech, 
edycja konkursu pn. „Kopalnia  Start-upów”, 
podczas których zgodnie z Umową z Mieszkań-
cami Prezydent Katowic na lokalne  start-upy 
przeznaczy w sumie milion złotych. Projekty 
były oceniane pod względem potencjału bizne-
sowego, potencjału na skalowanie, innowacyj-
ności, dojrzałości oraz przygotowania zespołów 
do kolejnych etapów rozwoju. Dziesiątka naj-
lepszych, przygotowując się do finału, wzięła 
udział w programie mentoringowym. W czasie 
tego programu każdy z finalistów w ramach 
indywidualnych sesji z praktykami miał szansę 

na udoskonalenie swojego pomysłu. Cały ten 
proces pozwolił wszystkim uczestnikom stanąć 
przed jury i w 5-minutowym pitch speech oraz 
sesji pytań i odpowiedzi przekonać jurorów, że 
to właśnie ich projekt zasługuje na nagrodę 
finansową i dalsze wsparcie w rozwoju. 
– Wszystkim,	którzy	doszli	do	finału	gratuluję	
i składam	wyrazy	uznania	za	ciężką	pracę,	którą	
musieli	wykonać	w	czasie	wszystkich	etapów	kon-
kursu.	Widzę,	że	„Kopalnia	Start-upów”	wzmacnia	
środowisko	start-upowe	i jest	zachętą	do	rozwija-
nia	swoich	innowacyjnych	pomysłów,	bo	poziom	
przygotowania	 i dojrzałości	projektów	rośnie	– 
podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Laureatami drugiej edycji konkursu „Kopalnia 
Start-upów” zostali: 
Adrian Kukofka za „ECO-Factories” – I miejsce, 
Sławomir Stolarski za „Locatick” – II miejsce 
oraz Dominik Koziarski za platformę eduka-
cyjną „Little Bit Academy” – III miejsce. 

–	Do	współpracy	udało	nam	się	zaprosić	wielu	
cenionych	ekspertów.	Stanowili	oni	o	sile	 jury,	
towarzyszyli	uczestnikom	jako	mentorzy,	a także	
oceniali	 projekty	 pod	 względem	 potencjału.	
W	 całym	 zespole	 eksperckim	 pracowały	 24	
osoby,	które	wywodzą	się	z	sieci	kontaktów	i in-
stytucji	współpracujących	z	miastem	Katowice	

Pracownicy Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice nie zwalniają tempa i w dalszym 
ciągu podejmują liczne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości poprzez wspieranie 
inicjatyw biznesowych, sieciowanie kontaktów, nawiązywanie partnerstw oraz udział w projektach. 
Przedstawiamy aktualne informacje nt. projektów, które z pewnością nie są Państwu obce. 

Wydział Obsługi Inwestorów Urzędu 
Miasta Katowice nie zwalnia tempa!

POROZMAWIAJMY O TWOIM
GLOBALNYM BIZNESIE!

Dagmara Szastak Katarzyna Piosek

Zapraszamy do współpracy
Biuro Współpracy Międzynarodowej

RIG w Katowicach
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i	 z	 Miejskim	 Inkubatorem	 Przedsiębiorczości		 
Rawa.Ink.	 Te	 kontakty	 nie	 kończą	 się	 dzisiaj,	
a cała	ich	sieć	pozostaje	do	dyspozycji	laureatów	
i pozostałych	uczestników	konkursu	– dodaje 
 prezydent Katowic.

Dodatkową nagrodą dla zwycięzcy była moż-
liwość zaprezentowania się przed międzyna-
rodowym gronem inwestorów, innowatorów 
miejskich i gości Światowego Forum Miej-
skiego WUF11, które 26 czerwca rozpoczęło 
się w Katowicach. Poza tym cała trójka laure-
atów wzięła udział w specjalnym programie 
akceleracyjnym przygotowanym wspólnie 
z UN-Habitat. Z niecierpliwością czekamy na 
trzecią edycję konkursu. Ponadto, „Kopalnia 
Start-upów" została doceniona i otrzymała 
prestiżowe wyróżnienie w ramach konkursu 
organizowanego przez Serwis Samorządowy 
Polskiej Agencji Prasowej S.A. „Innowacyjny 
Samorząd”. 

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2022 r. w Kato-
wicach miała miejsce konferencja ABSL Sum-
mit 2022 organizowana przez Związek Liderów 
Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Gospoda-
rzem wydarzenia było miasto Katowice, jeden 
z pięciu najważniejszych ośrodków sektora 
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. 
Podczas konferencji debatowano na temat 
globalnych zmian i ich konsekwencji, nowych 
modeli przywództwa, budowania odporno-
ści biznesu czy konieczności wypracowania 

zasad i regulacji zapewnia-
jących rozwój zrównoważo-
nych gospodarek opartych 
na wiedzy. Wydarzenie 
uświetnili swoimi wystąpie-
niami: Al Gore – wicepre-
zydent USA, nagrodzony 
pokojową Nagrodą Nobla za 
wysiłki na rzecz budowania 
i rozpowszechniania wiedzy 
o zagrożeniach oraz Garri Ka-
sparow, szachowy arcymistrz 
i były mistrz świata, aktywista 
prodemokratyczny, działacz 
na rzecz praw człowieka 
i mówca biznesowy. Po-
nadto, w trakcie konferencji 
opublikowano raport Sektor	usług	biznesowych	
w	Katowicach	z którego jednoznacznie wynika, 
że rośnie rola Katowic i GZM w sektorze no-
woczesnych usług biznesowych, stanowiących 
jeden z najszybciej rozwijających się obszarów 
gospodarki w Polsce. Tylko w ostatnich 5 latach 
zatrudnienie w centrach usług zwiększyło się 
o niemal 68% co dało sumarycznie 12 000 
nowych miejsc pracy. Według prognoz po-
ziom zatrudnienia w I kw. 2023 r. przekroczy  
32 000 osób.

Informacje i analizy z katowickiego sek-
tora usług biznesowych, newsy od gospo-
darczych, poprzez związane z realizacją 
inwestycji polepszających funkcjonowanie 

biznesu czy jakość życia mieszkańców, znaj-
dują się na profilu miejskim LinkedIn, do któ-
rego obserwowania już teraz zapraszamy:  
linkedin.com/company/invest-in-katowice.

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink 
nie zwalnia tempa i organizuje liczne wyda-
rzenia, na które zaprasza wszystkie zaintere-
sowane osoby. Informacje o nich znajdziecie 
na stronie: rawaink.katowice.eu/wydarzenia. 

Zachęcamy także do śledzenia bieżących infor-
macji na temat kontynuacji programu Katowice 
Miastem Fachowców i możliwości włączenia 
się w inicjatywę.

POROZMAWIAJMY O TWOIM
GLOBALNYM BIZNESIE!

Dagmara Szastak Katarzyna Piosek

Zapraszamy do współpracy
Biuro Współpracy Międzynarodowej

RIG w Katowicach
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Rynek USA – spowalnia, czy to 
 początek ożywienia gospodarczego? 

Bądź z nami podczas 5. edycji American Day i dowiedz się, jak działać na rynku amerykańskim w tych 
nietypowych czasach! SAVE THE DATE – 14 września 2022.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem 
w American Day 2022, chcesz zabrać głos 
w polsko-amerykańskim dialogu o bizne-
sie i zaprezentować ekspercko swoją firmę 
– zapraszamy do kontaktu: 
kpiosek@rig.katowice.pl.
 
KIEDY? 14 września 2022 | 10:00
GDZIE? Regionalna Izba Gospodarcza 
w  Katowicach, ul. Opolska 15, Katowice
Gość wydarzenia: Darla Brown, Ambasada 
USA w Warszawie

W I kwartale 2022 PKB Stanów Zjednoczo-
nych zanotowało spadek o 1,5%, co zaskoczyło 
i zaniepokoiło ekonomistów. Nie można jednak 
powiedzieć, że rozpoczęła się recesja. Badania 
i prognozy pokazują, że wbrew pozorom po-
pyt na usługi i produkty przemysłowe w USA 
rośnie, a branża gamingowa, informatyczna 
i technologiczna, o polskim rodowodzie, ma 
szanse na powodzenie. Co prawda, koszt wej-
ścia na rynek USA jest znaczny, ale już swo-
boda robienia biznesu, jaką zapewnia specyfika 
niniejszego rynku, skusi niejednego europej-
skiego przedsiębiorcę. To najbardziej rozwinięty 
rynek start-upowy na świecie, rynek innowa-
cyjnych pomysłów biznesowych i metod ich 
prowadzenia. USA staje się, z roku na rok, co-
raz ważniejszym partnerem handlowym Polski 
– obecnie eksport polskich towarów i usług 
do USA rośnie w tempie dwucyfrowym i jego 
wartość przekracza 12 mld dolarów rocznie. 
Jak rzeczywistość pandemiczna COVID-19, 
później Omikron, wpłynęła na spowolnienie 
gospodarki w USA? Czy i jak rosyjska inwazja 
na Ukrainę odbije się na międzynarodowych re-
lacjach gospodarczych Stanów Zjednoczonych? 
Czy inwestorzy powinni obawiać się rosnącej 
inflacji, czy mimo obecnego spadku ilości in-
westycji w środki trwałe, wydatków na obronę 
oraz rosnącego deficytu handlowego, USA jest 
nadal destynacją ekspansji inwestycyjnej, god-
nej uwagi przez m.in. polskiego przedsiębiorcę? 

Rzetelna i praktyczna wiedza, polsko-amery-
kański networking, gorące dyskusje o zmianach 
gospodarczych USA oraz możliwość spotkania 
z przedstawicielami Ambasady Stanów Zjed-
noczonych Ameryki w Polsce – to wszystko 

czeka na uczestników American Day 2022, 
które odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izbie 
Gospodarczej w Katowicach już 14 września!

Misją wydarzenia organizowanego przez RIG 
w Katowicach jest promowanie partnerskich 
relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 
i Polską, wzajemne poznanie możliwości in-
westycyjnych, podjęcie dialogu i otwarcie na 
współdziałanie przedstawicieli sektora MŚP 
w obu krajach.

To już piąta edycja American Day, jednak po 
raz pierwszy z udziałem Ambasady Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie. Uczestnicy wy-
darzenia poza spotkaniem z Darlą Braun, która 
jest Dyrektorem Handlowym ds. Usług Zagra-
nicznych Ambasady USA w Warszawie, wezmą 
udział w dyskusji dotyczącej szans i zagrożeń 
wynikających z sytuacji geopolitycznej i roli go-
spodarczej kraju. Eksperci wspólnie z uczest-
nikami zastanawiać się będą nad wpływem 
tych zmian na MŚP w Polsce, a szczególnie na 
działające na Śląsku przedsiębiorstwa sektora 
nowych technologii, spróbują odpowiedzieć na 
pytanie: czy Stany Zjednoczone są odpowied-
nią destynacją dla polskiego inwestora, czym 
jest SelectUSA?

American Day to możliwość nawiązania no-
wych kontaktów biznesowych pomiędzy 
przedsiębiorcami działającymi na Śląsku 
i w USA oraz okazja do zdobywania wiedzy 
potrzebnej w skutecznym prowadzeniu biz-
nesu. Uczestnicy otrzymają m.in. pakiet prak-
tycznych informacji dotyczących polskich 
i europejskich możliwości instytucjonalnego 

wsparcia przedsiębiorców w ekspansji na ry-
nek amerykański oraz poznają dobre praktyki 
działalności biznesu po obu stronach oceanu.

Spodziewamy się także udziału reprezentan-
tów sektora biznesu, którzy jako praktycy, 
doskonale poznali rynek amerykański. Do 
uczestnictwa zapraszamy także ekspertów 
polsko-amerykańskich relacji gospodarczych, 
samorządowych i tych, którzy o nowych tech-
nologiach, podbijających USA i Europę, wiedzą 
wszystko.

Katarzyna Piosek
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Darla Brown
Ambadasa USA w Warszawie / U.S. Embassy Warsaw

Pracowała w Administracji Handlu Międzynarodowego (ITA) Departamentu Handlu Stanów Zjed-
noczonych przez ponad 22 lata. Przed dołączeniem do Foreign Commercial Service pełniła funkcję 
starszego analityka ds. przestrzegania prawa handlu międzynarodowego w zakresie egzekwowania 
i zgodności (E&C), prowadząc dochodzenia antydumpingowe i wyrównawcze oraz przeglądy 
administracyjne. Pełniła również funkcję urzędnika ds. Japonii i Tajwanu oraz koordynatora APEC 
w Biurze Rynków Globalnych Azji Wschodniej i APEC. Posiada tytuł magistra spraw międzynaro-
dowych George Washington University Elliott School of International Affairs oraz tytuł licencjata 
nauk politycznych na University of Missouri-St. Louis Pierre Laclede z wyróżnieniem College.

Darla Brown is a Foreign Service Commercial Officer serving in Warsaw, Poland, overseeing the SelectUSA, franchising, and travel and 
tourism portfolios. She has worked at the U.S. Department of Commerce’s International Trade Administration (ITA) for over 22 years. 
Prior to joining the Foreign Commercial Service, she served as a Senior International Trade Compliance Analyst in Enforcement and 
Compliance (E&C), conducting antidumping and countervailing duty investigations and administrative reviews. Darla Brown has also 
served as a Japan and Taiwan desk officer and APEC Coordinator in Global Markets’ Office of East Asia and APEC. She holds an MA 
in International Affairs from the George Washington University Elliott School of International Affairs and a BA in Political Science from 
the University of Missouri-St. Louis Pierre Laclede Honors College.

Zróżnicowana,	otwarta	gospodarka	Stanów	Zjednoczonych	z	zadowoleniem	przyjmuje	inwestycje	we	wszyst-
kich	sektorach.	Przemysłowe	jasne	punkty	wzrostu	to	między	innymi:	zaawansowana	produkcja,	przemysł	lotniczy	
i obronny,	motoryzacja,	chemikalia,	dobra	konsumpcyjne,	usługi	projektowe	i budowlane,	energia,	żywność	i napoje	
oraz	opieka	zdrowotna.	SelectUSA	to	amerykański	program	federalny,	którego	celem	jest	ułatwianie	i promowanie	
inwestycji	biznesowych	o	dużym	wpływie	w	Stanach	Zjednoczonych.	Sieć	specjalistów	ds.	 inwestycji	programu	
zapewnia	międzynarodowym	firmom	przydatne	informacje	i spersonalizowane	raporty	danych,	dotyczące	szero-
kiego	zakresu	zagadnień	związanych	z	biznesem,	w	tym	klastrów	branżowych,	dostępności	siły	roboczej,	kosztów	
operacyjnych,	infrastruktury	i logistyki,	przepisów	oraz	federalnych	i stanowych	zasobów	dla	firm.	

"

The	United	States’	diverse,	open	economy	welcomes	investment	into	all	sectors.	Industrial	bright	spots	of	
growth	include,	but	not	limited	to:	advanced	manufacturing,	aerospace	and	defense,	automotive,	chemicals,	con-
sumer	goods,	design	and	construction	services,	energy,	food	and	beverage,	and	healthcare.	SelectUSA	is	the	U.S.	
federal-level	program	dedicated	to	facilitating	and	promoting	high	impact	business	investment	into	the	United	States.	
SelectUSA’s	network	of	investment	specialists	provides	international	companies	with	actionable	information	and	
customized	data	reports	addressing	a	wide	range	of	business-related	topics	including	industry	clusters,	workforce	
availability,	operating	costs,	infrastructure	and	logistics,	regulations,	and	federal	and	state	resources	for	businesses.

"
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Bo potencjał trzeba dostrzegać

Mówiąc o rozwoju rynku transgranicznego często widzimy przykłady lokalnych firm lub organizacji dzia-
łających w rejonie przygranicznym. Tymczasem w szerszym aspekcie, w okresie od stycznia do kwietnia 
2022 r. wymiana handlowa pomiędzy Polską a Czechami zwiększyła się o prawie 28% - podaje Piotr 
Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

O potencjale dla rozwoju 
biznesu transgranicz-
nego na konferencji w 
Katowicach

Jednym z głównych priorytetów porozu-
mienia organizacji gospodarczych i samo-
rządów na rzecz rozwoju gospodarczego 
regionu pogranicza polsko–czeskiego jest 
integracja i współpraca gospodarcza. Rozwi-
jająca się sieć sygnatariuszy Memorandum 
Gospodarczego z 2019 roku przejawia się 
wieloma inicjatywami partnerów Subregionu 
 Zachodniego Województwa Śląskiego i Kraju 
 Morawsko–Śląskiego. To m.in. w wyniku tych 
działań Śląskie Porozumienie Gospodarcze   
ŚLĄSK.ONLINE otwarło biuro w Ostrawie, gdzie 
działa Instytut Współpracy  Transgranicznej sku-
piający czeskie izby gospodarcze, by wspólnie 
wspierać internacjonalizację, głównie lokalnego 
przygranicznego biznesu. 

- Czechy	od	 lat	utrzymują	się	na	podium	pol-
skich	rynków	eksportowych,	a drzwi	do	dalszej	
współpracy	wciąż	stoją	otworem.	Dla	przedsię-
biorców	to	także	trampolina	na	rynek	słowacki	
–to	 najważniejsze	 przesłanie	 ekspertów-prak-
tyków,	znających	realia	współpracy	handlowej	
z	południowymi	sąsiadami	Polski	- mówił Jakub 

 Makurat, Country Manager w Ebury na Polskę 
podczas konferencji „Biznes bez granic. Czechy, 
Polska, Słowacja”, która obyła się 26 maja br. 
w Katowicach, której partnerem merytorycz-
nym byli Śląskie Porozumienie Gospodarcze   
ŚLĄSK.ONLINE oraz Regionalna Izba Gospo-
darcza w Katowicach.

Potencjał ekonomiczny

Podczas prelekcji Jakub Makurat - członek za-
rządu Ebury, podkreślił dynamicznie rosnącą 
rolę nowoczesnych narzędzi finansowych 
w prowadzeniu biznesu przez polskich przed-
siębiorców w aspektach handlu zagranicznego. 

–	Wzrost	zapotrzebowania	na	nie	wynika	zwłasz-
cza	z	ekspansji	na	nowe	rynki,	także	poza	Europą,	
oraz	ze	znacznego	wzrostu	popularności	transgra-
nicznego	e-handlu	(cross-border	e-commerce),	co	
generuje	takie	potrzeby	jak:	zabezpieczanie	ryzyka	
walutowego,	 lokalne	konta	walutowe,	finanso-
wanie	 handlu	 czy	 szeroko	dostępne	płatności	
międzynarodowe	–	nie	tylko	w	walutach	najpo-
pularniejszych,	 lecz	także	 istotnych	regionalnie,	
takich	jak	np.	korona	czeska.	Nowe	kierunki	roz-
woju	rynku	pociągają	za	sobą,	zmiany	regulacyjne	
(w	tym	w	dostępie	do	usług	fintechów),	techno-
logiczne	oraz	w	infrastrukturze	rozliczeniowej – 
akcentował ekspert.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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O ogromnej roli zapewnienia wiarygodnych 
i nowoczesnych instrumentów finansowych 
i technologicznych mówili również Tomasz 
Tomborowski, zarządzający otwartym z po-
czątkiem 2022 r. biurem Ebury w Katowi-
cach, a także Tomasz Zjawiony, prezes RIG 
w Katowicach. 

Potencjał w e-commerce 

W dobie internacjonalizacji gospodarki, poten-
cjał rozwoju gospodarczego drzemie w szybko 
rozwijającym się rynku e-commerce. Polski ry-
nek e-commerce przeżywa rozkwit. Wzrasta 
zarówno wartość produktów sprzedawanych 
w sieci, jak i liczba sklepów internetowych, ro-
śnie udział zakupów internetowych w całkowi-
tej sprzedaży detalicznej. Za sprawą pandemii 
COVID-19, w ciągu zaledwie jednego roku 
sprzedaż produktów online wzrosła o 35% (wg 
raportu PwC „Strategies for Winning. Perspek-
tywy liderów e-commerce na rozwój handlu 
cyfrowego”). Badania przeprowadzone przez 
PwC w 2021 roku potwierdzają, że 85% an-
kietowanych Polaków planuje utrzymać poziom 
zakupów online po pandemii. 

W pandemicznym, 2020 roku wartość e-han-
dlu w Polsce wzrosła na przestrzeni dwunastu 
miesięcy o ponad 31%. Taką dynamiką nie 
może pochwalić się żaden inny rynek w Eu-
ropie (przekroczył ponad dwukrotnie średnią 
europejską). Co jednak jeszcze istotniejsze, 
krajowy rynek e-commerce ma ogromny po-
tencjał, bo pod względem dojrzałości usług, 
a przede wszystkim wartości, wciąż ma wiele 
do nadrobienia względem Zachodu. 

–	Rynek	e-commerce	w	Czechach	stanowi	 już	
13,5%	w	całkowitym	obrocie	detalicznym.	Na	
czeskim	rynku	działa	ponad	3,5	tys.	firm	z	pol-
skim	kapitałem,	a przedsiębiorstwa	te	zasilają	
również	grono	największych	inwestorów	u	na-
szego	 południowego	 sąsiada	 oraz	 dominują	

w	wielu	 sektorach	gospodarki.	Ze	względu	na	
powiązania	graniczących	ze	sobą	krajów,	wej-
ście	na	czeski	rynek	otwiera	również	drogę	na	
Słowację	–	łącznie	daje	to	16	mln	potencjalnych	
klientów	– mówił podczas konferencji w Kato-
wicach „Biznes bez granic” Marcin Warchoł, 
kierownik Zagranicznego Biura Handlowego 
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Pradze. 
Zdaniem eksperta, choć czeski e-handel daje 
wiele szans, należy być na nim nastawionym 
na silną konkurencję i obowiązkowe wyjście 
z ofertą w języku czeskim. 

Obok e-handlu, widać też wyraźne zwiększe-
nie zainteresowania wejściem firm polskich 
na rynek czeski. W tej materii schematów nie 
ma tak wyraźnych; niezbędna jest edukacja 
w zakresie formalnych i prawnych aspektów 
rozwijania biznesu po drugiej stronie granicy. 
Miroslav Šperka z kancelarii prawnej V4 Legal, 
omawiając prawne aspekty w zakresie spółek 
handlowych w Czechach i Słowacji wspomniał 
też, że nie bez znaczenia jest pielęgnowanie na 
co dzień relacji z czeskimi kontrahentami – na 
przykład przy piwie czy knedliczkach, ponieważ 
znajomość lokalnej kultury jest istotna w kon-
taktach. W podobny sposób o prowadzeniu 
firmy w Czechach i realiach tego rynku mówiły 
podczas konferencji Dorota Weimann i Marta 
Czapla, założycielki firmy Dva Kraje. 
–Wśród	realiów	warto	zapamiętać,	że	w	Czechach	
występuje	zdecydowanie	większe	zaufanie	klien-
tów	do	rodzimych	niż	do	zagranicznych	firm.	Nie	
każda	różnica	działa	na	korzyść,	cudzoziemców	
czekają	np.	utrudnienia	przy	zakładaniu	konta	
firmowego	w	czeskim	banku.	Prowadzenie	dzia-
łalności	podlega	wówczas	weryfikacji,	której	czas	
trwania	nie	ma	określonej	górnej	granicy.

Potencjał w integracji 
i współpracy 

Regionalne dążenie do współpracy po obu stro-
nach granicy jest silne – w 2019 r. ugruntowało 

je Memorandum Gospodarcze, sygnowane do 
tej pory przez blisko 40 organizacji gospodar-
czych i samorządów z Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego oraz Kraju Moraw-
sko-Śląskiego. Założenia współpracy w ramach 
Memorandum wychodzą poza integrację i pol-
sko-czeską współpracę gospodarczą – obej-
mują również takie priorytety jak jakość życia 
i środowiska, a także rynek pracy, edukację na 
rzecz wzmacniania rynku pracy oraz problem 
depopulacji.

Czy jednak wykorzystujemy potencjał tkwiący 
w memorandum czy poszczególnych umo-
wach miast partnerskich? Od wielu lat Raci-
bórz i Opawę wiąże partnerska umowa, jednak 
dotychczas nie jest wykorzystywane w zakresie 
rozwoju gospodarczego. Innym przykładem 
jest współpraca Raciborza z Ostrawą, która, 
ma już swoją 10-letnią historię, a rozpoczęła 
się od wspólnego projektu dotyczącego roz-
wiązania problemu braku miejsc parkingowych 
na pograniczu polsko-czeskim. Miasta partner-
skie organizują wspólnie wydarzenia kulturalne 
i integracyjne, jednak wyraźnie brakuje działań 
na rzecz wzmocnienia gospodarczego regionu 
przygranicznego.

Ireneusz Burek, prezes Śląskiego Porozumie-
nia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE, podczas 
konferencji wskazał na potencjał integracji 
i współpracy transgranicznej. Realizowane, 
w ramach Porozumienia, inicjatywy dążą do in-
tegracji polskich i czeskich środowisk. Otwarte 
w maju biuro ŚPG ŚLĄSK.ONLINE, w Ostrawie 
oraz międzynarodowa platforma gospodarcza 
PLUSYdlaBIZNESU mają na celu przekazywać 
wiedzę oraz ułatwiać nawiązywanie kontak-
tów po obu stronach granicy. To porozumienie 
obecnie trzeba wykorzystać w praktycznej re-
alizacji programu rozwoju gospodarczego na-
szego regionu.

Dziś potrzeba bardzo bliskiego dialogu 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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BREDA 
– potencjał transgranicznego rozwoju 

Czym stanie się BREDA w przyszłości? Burza mózgów w Opawie, 
wizjonerzy wraz z Urzędem Miasta Opawy pracują nad nowymi funk-
cjami dla okazałego obiektu. Miasto Opawa jest od lutego nowym 
właścicielem domu towarowego BREDA. Kupiło go za 39,5 mln koron 
czeskich od syndyka masy upadłościowej. Zabytek kultury, który znaj-
duje się w centrum miasta, jest od kilkunastu lat opustoszały i wymaga 
kapitalnego remontu.

pomiędzy organizacjami reprezentującymi biz-
nes a samorządami. Określenie priorytetów to 
fundament, mamy to za sobą - program Me-
morandum wskazuje strategiczne cele. Teraz 
trzeba działać systemowo i konsekwentnie. Do 
tego wymagana jest ścisła współpraca i wie-
dza na temat potrzeb i możliwości rozwoju 
lokalnych firm, rynku pracy, edukacji i szeregu 
uwarunkowań, jakie muszą być spełnione, aby 
biznes rozwijał się „ignorując” administracyjną 
granice polsko-czeską. 

Trafnie zauważył też Romana Ziruka, anali-
tyk rynku z Ebury, pokazujący kilka faktów 

i prognoz na temat bieżącej sytuacji i per-
spektyw korony czeskiej oraz polskiego zło-
tego, że korona pozytywnie wyróżnia się na 
tle walut rynków wschodzących, a jej obecny 
kurs wobec złotego jest korzystny dla polskich 
eksporterów. Według prognozy w perspekty-
wie do końca 2023 roku czeska waluta ma 
szansę na dalsze, łagodne umocnienie wobec 
euro, choć w tym czasie także złoty zyska 
względem wspólnej waluty. Analityk pod-
kreślił  jednocześnie, że perspektywy Polski 
prezentują się korzystniej od strony wzrostu 
gospodarczego w drugim półroczu – w Cze-
chach spodziewane jest istotne spowolnienie 

gospodarcze, choć równocześnie za połu-
dniową granicą szybciej ma nastąpić spadek 
inflacji, co również może wzmocnić potencjał 
handlu zagranicznego. 

Bo potencjał trzeba dostrzegać.

Ireneusz Burek
prezes Zarządu Śląskiego Porozumienia 

Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE

Dom	handlowy	BREDA	w	Opawie	został	wybudowany	w	 latach	
1927-1928.	Przedsiębiorca	David	Weinstein	otworzył	w	nim	naj-
bardziej	luksusowy	i prawdopodobnie	jeden	z	największych	domów	
handlowych	w	ówczesnej	Czechosłowacji.	Budynek,	nawet	teraz,	po	
prawie	stu	latach,	nadal	wygląda	nowocześnie	i imponująco.

Firma	Maxa	Bredy	i Davida	Weinsteina	(działająca	od	1898	r).	stop-
niowo	kupowała	obiekty	–	oddzielne	budynki	–	i remontowała	je.	Po	
I	wojnie	światowej	postanowiono	stworzyć	coś	bardziej	okazałego.	
David	Weinstein	nawiązał	w	tym	celu	kontakt	z	wybitnym	architek-
tem	Leopoldem	Bauerem.	Ten	zaproponował	budowlę,	którą	można	
oglądać	do	dzisiaj.	

15 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w czeskiej Opawie, na 
którym uczestnicy dzielili się pomysłami w zakresie możliwych przy-
szłych funkcji obiektu. Kilkadziesiąt osób miało możliwość zapoznać się 
z technicznymi parametrami budynku oraz zwiedzić obiekt. Spotkanie 
prowadziła Linda Bittova wraz z firmą Participation Factory, która 
podjęła się technicznej organizacji zebrania i opracowania danych 
z konsultacji. 
–	Dom	towarowy	jest	tak	znaczącym	budynkiem,	że	myślimy	o	wielu	funk-
cjach.	Obecnie	współpracujemy	ze	Stowarzyszeniem	na	rzecz	Ratowania	
Domu	Towarowego	BREDA.	Czasy,	kiedy	pojedyncze	osoby	decydowały	
o	tak	znaczących	przestrzeniach	miejskich,	 już	dawno	minęły.	Dlatego	
czekamy	na	pomysły	mieszkańców.	Liczymy	też	na	współpracę	z	 izbą	
gospodarczą,	która	widzi	w	BREDA	możliwości	rozwoju	gospodarczego	
oraz	inkubowania	firm – mówił Tomáš Navrátil. Jedną z koncepcji oma-
wianych na spotkaniu było utworzenie Transgranicznego Centrum 
Rozwoju. 

Na	spotkaniu	obecni	byli	goście	z	Raciborza,	którzy	reprezentowali	Urząd	Miasta	Racibórz,	Państwową	Wyższą	Szkołę	Zawodową	w	Raciborzu,	
Euroregion	SILESIA	oraz	Śląskie	Porozumienie	Gospodarcze	ŚLĄSK.ONLINE.	Podczas	rozmów	podkreślono	transgraniczną	rolę	jaką	powinno	pełnić	
to	miejsce,	tym	bardziej,	że	Opawa	i	Racibórz	to	miasta	sąsiadujące	i	od	dawna	miasta	partnerskie.	

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Konsula Honorowego Republiki Słowenii
w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

tel.: 32 781 49 83
e-mail: konsulatslowenii@rig.katowice.pl

Godziny otwarcia: środa 10.00-15.00

SŁOWENIA 
– Twój biznes pokocha

to miejsce!
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SŁOWENIA
– zielone serce Europy
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Niewątpliwie największym atutem tego kraju 
jest jego rozmiar. To tutaj można rano jeździć 
na nartach na alpejskim lodowcu (i to nawet 
do końca maja!), a po raptem dwóch godzinach 
jazdy samochodem, kąpać się w ciepłych wo-
dach Morza Adriatyckiego.
Przewodniki pełne są rekomendacji typu must	
see, bez których wizyta - „Po słonecznej stronie 
Alp” - nie może się odbyć. Ale co, jeśli poszuku-
jemy miejsc mniej oczywistych? Słowenia pełna 
jest takich perełek, do których tłumy nie zaglą-
dają. W których możemy odnaleźć prawdziwy 
spokój, nie rezygnując jednocześnie z piękna.

Na początek relaks

Wschód kraju to propozycja dla miłośników 
mniej utartych szlaków, przyjemności czer-
panej z kąpieli w wodach termalnych czy dla 
koneserów wina.
To tutaj znajdziemy dwa z trzech regionów wi-
niarskich Słowenii: Podravje, gdzie dominują 
szczepy białe i Posavje – w większości ze szcze-
pami czerwonymi, na czele z žametną črniną, 
którą znaleźć można także w Mariborze, gdzie 
jest najstarsza na świecie winorośl. Mariborska 
Stara Trta liczy ponad 400 lat i rodzi co roku 
nawet 50 kg owoców, z których powstaje około 
100 butelek wina 250 ml. Wino to traktowane 
jest jako prezent protokolarny.
Warto zapuścić się pomiędzy przepiękne wi-
nogrady Jerulazem czy Ormoža i zatrzymać 
się w jednej z wielu piwniczek winnych, gdzie 
można spróbować lokalnych trunków. Albo w li-
stopadzie wziąć udział w jednym z największych 
kulturowych świąt w Słowenii – Martinovanju, 
kiedy to moszcz zmienia się w wino, a Słoweńcy 
to hucznie celebruje…

Eksplorując wschodnie rubieże nie sposób nie 
zatrzymać się w termach. Termy Ptuj, Maribor, 
Olimia, Krško, Čatež, Dolenjskie Toplice, Morav-
skie Toplice (z czarną wodą!), Rimskie Toplice, 
Lendava (woda parafinowa)... W każdym z tych 
miejsc wody wydobywane z głębin pracują nad 
poprawą naszego zdrowia, podczas gdy my od-
dajemy się błogiemu relaksowi. 

Dla uzupełnienia kuracji – obowiązowy punkt 
w podróży – Rogaška Slatina. Miejsce to słynie 
z wysoko zmineralizowaniej wody Donat (do 
kupienia również w polskich supermarketach).
Na południowym-wschodzie Słowenii zachwy-
cają zamki i pałace. Niemalże na każdym kroku 
znajdują się ruiny czy nieco zapomniane już 

pozostałości po dawnej świetności tych miejsc. 
Część z nich stanowi bardzo fotogeniczną atrak-
cję turystyczną, jak zamek Žužemberk czy po-
łożony w prastarych lasach Masywu Snežnika 
– zamek Snežnik. Kilka z nich stało się jednak 
topowym miejscem dla uroczystości czy sesji 
zdjęciowych. Do takich nalezy Otočec, w któ-
rym obecnie mieści się luksusowy 5-gwiazd-
kowy hotel. A dzięki położeniu na wyspie na 
rzece Krka przyciąga on codziennie rzesze spa-
cerowiczów. Atrakcyjność miejsca zwiększają 
położone nieopodal pola golfowe.
Krajobraz wschodniej Słowenii tworzą góry 
i rzeki – na północy leniwa Mura, niżej Sawa, 
potem Krka, aż wreszcie stanowiąca przez pe-
wien odcinek granicę między Słowenią i Chor-
wacją, niezwykle malownicza rzeka Kolpa. 
Pstrąg złowiony niemalże przed podaniem 
smakuje tutaj wyjątkowo.

Luksusowy wypoczynek na 
skraju Alp

Któż nie widział kiedyś słynnego zdjęcia jeziora 
z wyspą i kościółkiem na środku? Bled nad je-
ziorem o tej samej nazwie to najpopularniejszy 
i chyba najbardziej luksusowy kurort Słowenii. 
Uroki okolicy docenił sam przywódca Jugosła-
wii, Josip Broz Tito, który zażyczył sobie mieć 
tutaj willę (a wybierał najbardziej wyszukane 
miejsca w Jugosławii!).

To, co przyciąga uwagę, to właśnie wysepka 
z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny oraz zamek biskupi na wzgórzu ponad 
brzegiem jeziora. Jezioro najlepiej podziwiać 
z jednego z punktów widokowych dookoła albo 
z tarasu jednej z kawiarń, w których można 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jeszcze kilka lat temu kojarzona tylko z szybkim tranzytem nad chorwacki Adriatyk. Od jakiegoś czasu 
przeżywająca prawdziwy boom ze strony zagranicznych turystów, którzy nareszcie odkryli drzemiący 
w niej niezwykły potencjał. Zielone serce w samym centrum Europy – Słowenia.
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delektować się kulinarnym skarbem tego miej-
sca, czyli kremówką.

W poszukiwaniu Zlatoroga

Słowenia to kraj pokryty w większości górami 
– z królem Triglavem (2864 m.n.p.m.) na tere-
nie Alp Julijskich na czele. Jest to góra, która 
stanowi malownicze wyzwanie dla piechurów, 
ale jednocześnie cel dla każdego mieszkańca 
państwa – bowiem żeby być prawdziwym Sło-
weńcem, trzeba choć raz zdobyć jej szczyt… 
A może przemierzając alpejskie szlaki uda się 
komuś spotkać legendarnego złotoroga, który 
miał tu ukryć swój skarb? Jeśli nie, to istnieje 
spora szansa, że podczas górskich wędrówek 
natrafi się nie na owce, krowy, które nawet we 
wrześniu mają tu swój bal! 
Jeśli nie chcemy jechać w góry, a zarazem 
nie chcemy rezygnować z zieleni, to w oko-
licach Bledu warto wybrać się na spacer po 
Wąwozie Vintgar – jednej z najpiękniejszych 
atrakcji przyrodniczych kraju. A może, jadąc 

w stronę Kranjskej Gory (stolicy sportów zi-
mowych Słowenii) czy Planicy, wstąpić do re-
zerwatu Zelenci?
Poszukiwaczom adrenaliny, malownicza 
i krystalicznie czysta, turkusowa rzeka Socza 
gwarantuje niezapomniane wrażenia podczas 
raftingu lub spływu pontonowego.

„Oko w oko” z odmieńcem 
jaskiniowym

Tysiące jaskiń, podziemne rzeki i znikające je-
zioro. To krajobraz słoweńskiego krasu. Naj-
więcej turystów rokrocznie ciągnie do Jaskini 
Postojnej, by poznać odmieńca jaskiniowego 
(Proteus anguinus). To gatunek endemiczny 
ślepego płaza, którego spotkać można w pod-
ziemiach Gór Dynarskich. Inni z kolei wybie-
rają mniej „skomercjalizowaną”, wpisaną na 
listę UNESCO, Jaskinię Škocjanską. Jeszcze 
inni – chociażby Križną Jamę, którą zwiedza 
się płynąc na pontonie.

Słowenia ma też coś wyjątkowego – jezioro 
okresowe, Cerkniško Jezioro, którego istnie-
nie zależy od opadów. Kiedy jezioro czasowo 
wysycha (a raczej ziemie krasu wchłaniają jego 
wody), wówczas można łowić ryby… zgarniając 
je do koszy!

Perła Adriatyku

Miejsce, które przenosi w dzieje Republiki 
Weneckiej to Piran – niegdyś rozwinięty 
dzięki pozyskiwanej w tej okolicy soli i han-
dlowi. Obecnie to najpiękniejsze miasteczko 
słoweńskiego wybrzeża Adriatyku. Położony 
w okolicy Portoroža, oferującego najbardziej 
luksusowe hotele i rozrywki w kasynach, oraz 
Kopru, w którym, prócz przepięknej po-wene-
cjańskiej starówki, znajduje się największy w tej 
części Adriatyku port.

Na koniec architektoniczny 
raj - Lublana

Wisienką na słoweńskim torcie jest stolica 
– Ljubljana przecięta przez wody Ljubljanicy 
i zaprojektowana w dużym stopniu przez czo-
łowego słoweńskiego wizjonera-architekta 
– Jože Plečnika. Warto zanurzyć się w jej urokli-
wych uliczkach, przejść przez Trzy mosty (Tro-
mostovje), wjechać na Wzgórze Zamkowe albo 
trzynastopiętrowy »Drapacz chmur« Nebotič-
nik (niegdyś najwyższy budynek Jugosławii) 
i zachwycić się stolicą - otoczoną majestatycz-
nymi górami z jednej strony i bagnami z drugiej.

 Agata Wypior

Artykuł	powstał	w	wyniku	współpracy	Biura	Ho-
norowego	Konsula	Republiki	Słowenii	w	Katowi-
cach	wraz	z	Agatą	Wypior,	absolwentką	filologii	
słowiańskiej	na	Uniwersytecie	Śląskim,	przewod-
niczką	turystyczną	i miłośniczką	Słowenii.

Dzień dobry.
Cześć.
Dobry wieczór.
Do widzenia.
Na razie.
Jak ma Pan/Pani na imię?
Mam na imię…
Jak się Pan/Pani ma?
Dobrze, dziękuję.
Jestem z Polski.
W Słowenii jestem na urlopie / służbowo.
Słowenia jest bardzo piękna.
Przepraszam.
Czy może mi Pan/Pani pomóc?
Gdzie jest…?
Ile kosztuje…?
Dziękuję.

Dober dan.
Živjo.
Dober večer.
Nasvidenje.
Adijo.
Kako vam je ime?
Ime mi je…
Kako ste?
Dobro, hvala.
Sem iz Poljske.
V Sloveniji sem na dopustu / poslovno.
Slovenija je zelo lepa.
Oprostite.
Ali mi lahko pomagate?
Kje je…?
Koliko stane…?
Hvala.
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Postaw na poprawę efektywności 
energetycznej!

Włączenie „energetycznego myślenia” w strategicznych i bieżących działaniach związanych z zarządza-
niem firmą staje się w ostatnich latach nie tylko modą, ale i koniecznością. Zmieniające się realia rynkowe 
związane z cenami energii, jak i z dostępnością poszczególnych nośników energii wymagają podjęcia 
świadomych działań w odpowiedzi na dynamiczną sytuację. Niestety, dotychczasowe realia korzysta-
nia z energii (stosunkowo niska cena i bezproblemowa dostępność) nie zachęcały do systematycznego 
podejścia do efektywnego korzystania z energii. 

Prawna motywacja do 
poprawy efektywności 
energetycznej

W wymaganiach prawnych dotyczących za-
gadnień efektywności energetycznej przed-
siębiorcy znajdą zarówno obowiązki, które 
należy spełnić, jak i korzystne dla biznesu 
możliwości wymagające jednak ustalonego 
podejścia i odpowiedniego przygotowania. 
Analiza wymagań prawnych to temat na 
osobne rozważania, jednak warto pamiętać, 
że podejście ograniczające się do podpisania 
umowy z dostawcą i dystrybutorem energii 
nie wyczerpuje tematu. Wymagania powiązane 
z efektywnością energetyczną znajdziemy mię-
dzy innymi, poza Ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne, również w Usta-
wie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
w zakresie stanu technicznego i sprawności 
instalacji i urządzeń, w ustawie z dnia 27 kwiet-
nia 2001 Prawo ochrony środowiska w zakresie 

wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska 
i sprawozdawczości środowiskowej. 
Przykładem wymagania prawnego, które na-
kłada obowiązki, ale również daje możliwo-
ści rozwoju jest Ustawa z dnia 20 maja 2016 
o efektywności energetycznej. Skupiając się na 
wymaganiach dotyczących przedsiębiorców nie 
będących przedsiębiorcami energetycznymi, 
z jednej strony przepis ten wprowadza wyma-
gania dotyczące wykonywania audytów ener-
getycznych, zachęca do wdrażania systemu 
zarządzania energią. Z drugiej strony wpro-
wadza system białych certyfikatów, będący 
finansową zachętą do planowania i wprowa-
dzania rozwiązań poprawiających efektywność 
energetyczną. 
Powyższe przykłady nie wyczerpują tematu 
wymagań prawnych w zakresie efektywności 
energetycznej i korzystania z energii, pokazują 
jedynie konieczność wprowadzenia takich roz-
wiązań, które pozwolą dostosować firmę do 
zmieniających się wymagań i wykorzystać po-
jawiające się możliwości.

Efektywne korzystanie 
z energii

Dlaczego nie wykorzystujemy 100% ener-
gii? Nie ma idealnych urządzeń i sposobów 
przesyłania energii. Każde urządzenie, sieć 
przesyłowa, sposób przetwarzania energii ma 
określoną sprawność. 

Częściowo należy się pogodzić z tym, że 
straty energii są wpisane w specyfikę dzia-
łania urządzeń i sieci przesyłowych. Jednak 
podejmowanie działań ukierunkowanych na 
systematyczne zmniejszanie tych strat po-
woduje, że można kupować mniej energii 
i ponosić mniejsze koszty. Ważne jednak, by 
zaplanowane działania przynosiły zarówno 
efekty energetyczne, jak i ekonomiczne. Dla-
tego wprowadzanie spontanicznych rozwią-
zań, nie popartych rzetelną analizą techniczną 
i finansową, często prowadzi do rozczarowań 
i niechęci odnośnie podejmowania kolejnych 
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prób oszczędzania energii.
Efektywne zarządzanie korzystaniem z ener-
gii oraz planowanie zmian, które przyniosą 
korzyści musi być powiązane z planowaniem 
i realizacją procesów związanych z działalno-
ścią biznesową. Nie ma jednej złotej recepty 
na perfekcyjne zarządzanie energią w firmie. 
Jednak kilka kwestii ,które warto zawsze mieć 
na uwadze i wykorzystywać w codziennym 
podejmowaniu decyzji:
• Aktualna wiedza o stanie technicznym i wy-
maganiach prawnych dla obecnie użytkowa-
nych maszyn i urządzeń. Ważne są tu zarówno 
techniczne przeglądy, dopuszczenie do użyt-
kowania (jeśli jest wymagane) jak i wymagane, 
prawem sprawozdania i zapisy w rejestrach.
• Aktualna wiedza o możliwościach tech-
nicznych związanych z modernizacją lub 
zmianami wyposażenia w danej branży. Nie 
chodzi o szczegółowe informacje na temat 
wszystkich nowości, jednak warto w syste-
matyczny sposób aktualizować posiadane 
informacje, np. poprzez udział w spotkaniach 
branżowych, tematyczne subskrypcje lub… 
audyty energetyczne.
• Systematyczne szkolenia i podnoszenie 
świadomości dotyczącej efektywności ener-
getycznej, adekwatnie do wpływu na wynik 
energetyczny. Nie każdy pracownik musi być 
ekspertem w dziedzinie energetyki, jednak 
każdy powinien wiedzieć, jak jego decyzje, 
działania, błędy mogą wpłynąć na uzyskiwane 
przez firmę wyniki energetyczne. 
• Podczas planowania zmian w firmie uwzględ-
niany jest ich wpływ na wyniki energetyczne. 
Nawet, jeśli przypuszcza się niewielkie zmiany, 
warto przeanalizować je pod kątem efektyw-
ności energetycznej. Można to zrobić samo-
dzielnie lub z pomocą doradcy zewnętrznego. 
Może się okazać, że korzystne będzie sporzą-
dzenie audytu energetycznego dla zmienia-
nego obszaru w firmie lub audytu efektywności 
energetycznej, aby uzyskać białe certyfikaty 
(a w dalszym postępowaniu zwrot części po-
niesionych nakładów).
• Pomiary i wskaźniki. Monitorowanie w za-
kresie efektywności energetycznej wymaga 
osobnego przedyskutowania. Pomocne w tym 
temacie będą wnioski z audytu energetycz-
nego – rozwiązania przyjęte przez audytorów 
energetycznych mogą posłużyć do opracowa-
nia wskaźników energetycznych. A budowanie 
bazy danych na temat wyników energetycz-
nych będzie podstawą do planowania dal-
szych działań.
Wiąże się to z planowaniem działań w opar-
ciu o uzyskiwane wyniki i poznane możliwości, 
a nie tylko bieżącym korzystaniem z dostęp-
nych źródeł energii. W planowaniu działań 
warto skorzystać z audytów energetycznych 
oraz rozważyć wdrożenie systemu zarządza-
nia energią.

Audyt energetyczny

Audyty energetyczne są wsparciem dla tych, 

którzy chcą sprawdzić możliwości poprawy 
efektywności energetycznej w firmie. Zgodnie 
z Ustawą z dnia 20 maja 2016 o efektywno-
ści energetycznej każde przedsiębiorstwo nie 
będące mikro, małym ani średnim ma obo-
wiązek raz na 4 lata wykonać audyt energe-
tyczny. Pozostałe rodzaje przedsiębiorstw też 
są zachęcane, w miarę potrzeb i możliwości, 
do wykorzystania audytu energetycznego jako 
wsparcia do planowania inwestycji. Jednak 
w dalszym ciągu wiele jest form, które obo-
wiązek ten traktują wyłącznie jako konieczność 
spełnienia wymagania prawnego, nie szukając 
w nim możliwości rozwoju. 

Wykonanie audytu energetycznego, który bę-
dzie użyteczny dla firmy wymaga świadomego 
przygotowania się do jego realizacji i czynnej 
współpracy z audytorami energetycznymi. 
Pomocne w tym będą normy PN-EN 16247 
opisujące w pięciu częściach podstawowe za-
sady zaplanowania audytu, ustalanie zakresu 
i metodologii wykonania oraz prezentowania 
danych. Poszczególne części odnoszą się do 
zagadnień związanych z budynkami, procesami 
technologicznymi, transportem oraz kompe-
tencjami audytorów energetycznych. Zastoso-
wanie tych norm nie jest obowiązkowe, jednak 
dla przedsiębiorców, którzy na co dzień nie 
zajmują się efektywnością energetyczną, sta-
nowią ważną wskazówkę do podjęcia skutecz-
nych rozwiązań.

System zarządzania 
energią

Wsparciem do dalszych kroków pozwala-
jących na wykorzystanie wyników audytu 
energetycznego jest wdrożenie wymagań ISO 
50001. Podkreślić należy, że podstawowym 
celem w tym przypadku nie jest uzyskanie 
certyfikatu. Norma została opracowana tak, 
aby wspierać firmy w systematycznej popra-
wie wyników energetycznych, czyli tych które 
związane są z wykorzystaniem energii. Jeśli 
w sposób logiczny i uwzględniający specyfikę 
firmy zastosowane zostaną zawarte w niej wy-
magania, systematycznie wprowadzane będą 
zasady efektywnego korzystania z energii 
i poprawa świadomości w tym zakresie. Po-
wiązanie z cyklicznym podejściem opartym 
na ciągłym doskonaleniu zapewnia stałe eli-
minowanie błędów i nieefektywnych działań 
oraz wyciąganie wniosków z już zakończonych 
projektów. Ponadto, wszelkie zalecenia zawarte 
np. w audycie energetycznym są rozpatrywane 
z uwzględnieniem niezbędnych zmian orga-
nizacyjnych oraz kompetencyjnych. W efek-
cie w inwestycje i modernizacje są włączone 
wszystkie obszary firmy, które będą z plano-
wanych zmian korzystać lub muszą do nich 
dostosować swoje działania.

System zarządzania energią wiąże się również 
z koniecznością wypracowania zasad zarządza-
nia danymi dotyczącymi korzystania z energii. 

Aby było to możliwe wprowadzane są wskaź-
niki energetyczne na różnych poziomach za-
rządzania. W odniesieniu do poszczególnych 
maszyn oraz linii produkcyjnych, przydatne 
będą wskaźniki dotyczące zużycia energii od-
niesione do efektów pracy urządzenia. Pozwolą 
one m.in. na optymalne dobranie parametrów 
pracy, uwzględniające efektywne wykorzysta-
nie energii. Do oceny poszczególnych proce-
sów konieczne jest wypracowanie wskaźników, 
które będą uwzględniały nie tylko parametry 
techniczne, ale również wpływ rozwiązań or-
ganizacyjnych na efektywność energetyczną. 
Natomiast do oceny wyników strategicznych 
dla firmy należy wypracować takie wskaźniki, 
które będą uwzględniały powiązania pomiędzy 
wartościami technicznymi, zużyciem mediów 
energetycznych a wynikiem finansowym firmy. 
Przydatnym przewodnikiem podczas plano-
wania sposobów na wykorzystanie dostęp-
nych danych dotyczących energii jest norma 
ISO 50006 Energy management systems 
– Measuring Energy performance using energy 
baselines and Energy perfirmance indicators. 

Czy poprawa efektyw-
ności energetycznej 
zawsze wymaga kosztow-
nych inwestycji?

Strat energii możemy uniknąć na wiele spo-
sobów. Trudno wymienić wszystkie możliwe, 
zwłaszcza, ze będą one specyficzne dla każdej 
firmy. warto jednak zwrócić uwagę na samo po-
dejście do zagadnienia w firmie. Doświadczenia 
związane z wprowadzaniem zmian organiza-
cyjnych, poprawa świadomości pracowników 
oraz współpraca z dostawcami energii i serwi-
santami sieci i urządzeń pokazują, że poprzez 
działania nie wymagające inwestycji można 
zaoszczędzić do 15 % energii. Wymaga to jed-
nak przygotowania dobrych planów działań 
w zakresie:
• oceny aktualnego stanu urządzeń i instalacji;
• określenia faktycznych strat energii, ze wska-
zaniem tych które mają duże znaczenie dla fi-
nansów firmy;
•zaplanowania spójnych działań na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej, powią-
zanych z funkcjonowaniem poszczególnych 
obszarów i ich specyfiką;
• dostępu do odpowiednich szkoleń, pozwala-
jących na zrozumienie wprowadzanych zmian 
i związek z uzyskiwanymi wynikami.

–Efektywność	energetyczna	w	firmie	jest	wyzwa-
niem,	warto	je	podjąć,	aby	systematycznie	opty-
malizować	koszty.	Jednak	skuteczność	działań	
w	tym	zakresie,	nawet	 jeśli	 jest	wsparta	pracą	
ekspertów	z	zakresu	efektywności	energetycz-
nej,	wymaga	zaangażowania	pracowników	firmy– 
podkreśla Magdalena Gawarecka, MSG Vexillo 
Systemy Zarządzania.

www.msgvexillo.pl
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Wojewódzkie Fundusze wspierają 
ochronę lasów

620 tysięcy złotych trafi w tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we 
Wrocławiu, w ramach dofinansowania z czterech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej: w Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na loty 
patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych. To efekt ścisłej współpracy czterech funduszy we wspieraniu 
ochrony lasów przed zagrożeniem pożarowym. Stosowne umowy podpisano uroczyście na terenie Leśnej 
Bazy Lotniczej PGL RDLP w Katowicach - Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś. 

–	Po	raz	kolejny	łączymy	siły	z	innymi	Funduszami	
i	wspólnymi	środkami	chcemy	wspomóc	Lasy	Pań-
stwowe,	które	są	dobrem	narodowym	nas	wszyst-
kich.	Nasze	wsparcie	finansowe	to	nasz	wkład	
w	poprawę	bezpieczeństwa	pożarowego	kom-
pleksów	leśnych.	Wszyscy	zdajemy	sobie	sprawę	
z	tego	jak	wolno	las	rośnie,	a	jak	szybko	może	go	
pochłonąć	pożar	– mówi Aleksandra Drescher, 
prezes WFOŚiGW w Opolu.

Na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśni-
czych cztery Fundusze przeznaczą łącznie 
620 tys. zł. Katowicki Fundusz – 400 tys. zł, 
Opolski i Wrocławski po 100 tys. zł i Krakow-
ski – 20 tys. zł. Środki pozwolą zarówno na 
sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej, jak 
i dostarczenie wielu niezbędnych informa-
cji dostępnych jedynie podczas obserwacji 
z powietrza. Jednocześnie działania te wiążą 
się bezpośrednio z ochroną klimatu poprzez 
ograniczanie szkodliwej emisji CO2, będącej 
następstwem pożarów.

– Tylko	wczesne	wykrywanie	ognisk	pożarowych	
może	uchronić	nas	i	środowisko	naturalne	od	ka-
tastrofalnych	skutków.	Dlatego	loty	patrolowo-ga-
śnicze	na	terenach	leśnych	są	tak	bardzo	ważne	
i	konieczne,	żeby	szybko	zlokalizować	zarzewie	
ognia,	 a	 powstający	 pożar	 zdusić	w	 zarodku.	
Wszyscy	mamy	w	pamięci	gigantyczny,	a	zarazem	
tragiczny	w	skutkach	pożar	w	okolicach	Kuźni	Ra-
ciborskiej	sprzed	lat	– dodaje Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

30 lat temu, 26 sierpnia 1992 roku, w okolicach 
Kuźni Raciborskiej wybuchł gigantyczny pożar, 
w którym zginęły 3 osoby, a 50 zostało ran-
nych. W płomieniach zginęli młodszy kapitan 
Andrzej Kaczyna z Komendy Rejonowej Straży 
Pożarnej w Raciborzu i druh Andrzej Malinow-
ski z OSP Kłodnica z Kędzierzyna-Koźla. To 
nie jedyne ofiary szalejącego żywiołu. Zginęła 
także przypadkowa osoba – kobieta, potrącona 
przez pędzący do pożaru wóz strażacki, który 
wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Pożar w Kuźni 
Raciborskiej określany jest największym, jaki 

miał miejsce w Polsce oraz Europie Środko-
wej po II wojnie światowej. Spłonęło wówczas 
ponad 9 tysięcy hektarów na terenie dwóch 
województw (ówczesnego katowickiego i opol-
skiego) i trzech nadleśnictw (Rudy Raciborskie, 
Rudziniec i Kędzierzyn). Przyczyną była naj-
prawdopodobniej iskra, spod kół hamującego 
przy lesie pociągu.

–	Skutki	pożaru	o	dużym	zasięgu	są	odczuwalne	
dla	środowiska	przyrodniczego	przez	wiele	 lat,	
a	część	gatunków	roślin	i	zwierząt	może	już	nigdy	
nie	powrócić	na	dany	obszar.	Dlatego	kolejny	rok	
wspieramy	ochronę	lasów,	aby	uniknąć	potencjal-
nych	katastrofalnych	pożarów,	które	zniszczyłby	
znaczne	obszary	leśne	doprowadzając	do	utraty	
siedlisk	 i	różnorodności	biologicznej	– wyjaśnia 
Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW we 
Wrocławiu.

Loty będą realizowane na terenach leśnych 
województw: śląskiego, opolskiego, dolnoślą-
skiego i małopolskiego. Śmigłowce i samoloty 
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patrolowo-gaśnicze odpowiadają za lokaliza-
cję pożarów oraz szybkie rozpoczęcie akcji 
gaśniczej, a także powstrzymanie pożaru do 
momentu dotarcia sił naziemnych. Na uzupeł-
nienie zapasu wody i ponowne pojawienie się 
na miejscu akcji gaśniczej, zarówno samoloty 
jak i śmigłowce potrzebują zaledwie kilkunastu 
minut. Duża liczba punktów czerpania wody 
daje możliwość szybkiego dotarcia i powrotu 
w rejon pożaru. Ponadto patrolowanie i ob-
serwacja rozwoju pożaru z powietrza zwięk-
sza bezpieczeństwo osób zaangażowanych 
w akcję gaśniczą, a samoloty mogą dokony-
wać zrzutów środków gaśniczych na obszary, 
w których przebywanie strażaków jest bardzo 
niebezpieczne (np. płonące młodniki) lub nawet 
niemożliwe.

–	Loty	patrolowe	nad	terenami	 leśnymi	stano-
wią	nieodzowny	element	działań	na	rzecz	bez-
pieczeństwa,	również	środowiskowego.	A	takie	
działania	zawsze	pozostają	w	centrum	zaintere-
sowania	naszego	Funduszu.	Zdecydowanie	należy	
więc	wspierać	działalność	Lasów	Państwowych	
w	tym	zakresie.	Cieszymy	się,	że	mamy	w	tym	swój	
wkład	– mówi Kazimierz Koprowski, prezes 
WFOŚiGW w Krakowie.

To nie pierwsza taka ponadregionalna ini-
cjatywa czterech wojewódzkich Funduszy. 
W ubiegłym roku cztery WFOŚiGW po raz 
pierwszy zwarły szeregi, dzięki czemu lasy 
otrzymały niemal pół miliona złotych dofinan-
sowania. Dwa lata temu było to 350 tys. zł, 
ale wtedy na dofinasowanie złożyły się Wo-
jewódzkie Fundusze w Katowicach i Opolu. 
W ciągu trzech lat na dofinansowanie lotów 
patrolowo-gaśniczych fundusze wydały wspól-
nie niemal 1,5 mln zł.

www.wfosigw.katowice.pl
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Blisko 2/3 firm na świecie to biznesy rodzinne. Chociaż to właśnie rodzina jest słowem-kluczem w ich 
funkcjonowaniu, z badań Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że jedynie 8% przyszłych sukcesorów 
deklaruje chęć kontynuacji dzieła ich rodziców. Rozwiązaniem może być sukcesja zewnątrzrodzinna. 
O tym, w czym tak naprawdę tkwi sekret firm rodzinnych i dlaczego właśnie teraz w Polsce potrzebni 
są profesjonalni menedżerowie firm rodzinnych opowiada Roman Wieczorek, ambasador studiów MBA 
dla zarządzających w firmie rodzinnej przygotowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas oraz Instytut 
Biznesu Rodzinnego. 

Firma rodzinna to specyficzny biznes, który 
z jednej strony działa na gruncie organiza-
cyjnym, zarządczym, ale z drugiej – emocjo-
nalnym. Był Pan menedżerem zarządzającym 
jednej z największych firm na świecie w branży 
oraz jest osobą, która od wielu lat doradza 
firmom rodzinnym. Czy z poziomu zarządu 
widzi Pan różnice między firmą rodzinną 
a nierodzinną?
Tym, co klarownie odróżnia firmy rodzinne od 
nierodzinnych jest bliskość właściciela. I to 
właśnie z tej bliskości – możliwości spotkania 
właściciela firmy na żywo, rozmowy, łatwego 
kontaktu z nim – wynikają kolejne cechy róż-
nicujące firmy rodzinne od tych nierodzinnych.
Bliskość właściciela – czy też całej rodziny biz-
nesowej – determinuje funkcjonowanie firmy 
i znacząco wpływa na pracę menedżerów. 
Każdy z zarządzających w firmie rodzinnej ma 
bezpośredni dostęp do tego, kto podejmuje 
ostateczne decyzje. Zatem mamy tu do czy-
nienia z płaską strukturą zarządczą. A to z ko-
lei pozwala na dyskutowanie bieżących spraw 
i szybkie podejmowanie decyzji.
Inaczej jest w biznesach nierodzinnych, gdzie 
właściciel jest często rozproszony, a nawet 
trudny do zidentyfikowania. Rozbudowana 
struktura, długi proces decyzyjny, węższa 
specjalizacja poszczególnych działów i osób, 
większa anonimowość. Ale jednocześnie ob-
szerniejsze doświadczenie w pracy zespołowej, 
delegowaniu zadań, podążaniu za nowocze-
snymi technologiami i pierwszeństwo w dyk-
towaniu trendów. Firmy nierodzinne są pod 
tym względem organizacjami zupełnie innego 
typu, ale nie zapominajmy, że i jedne i drugie 
są wobec siebie konkurentami działającymi na 
tym samym rynku i walczącymi o czas i uwagę 
tych samych klientów.

Czy takie zanurzenie właściciela firmy ro-
dzinnej we własnym biznesie, prócz tego, że 
przynosi wiele oczywistych korzyści, w tym 
ułatwia zarządzanie, nie bywa jednocześnie 

utrudnieniem dla menedżerów? 
To, co może być ogromnym atutem – znajo-
mość firmy, ludzi, rynku – może być też po-
wodem zamknięcia się na nowe rozwiązania, 
technologie, na nową wiedzę czy choćby in-
formacje płynące z innych źródeł, aniżeli te, 
które od lat zwykliśmy wybierać. Moja firma, 
moi ludzie, moje doświadczenie, moje decyzje, 
moje rozwiązania – i tak oto słowo „moje”, czy 
„nasze”, zamiast nieść i rozwijać, potrafi być 
taką kotwicą. Taka postawa właścicieli łączy się 
często z silnym przekonaniem, że ich dotych-
czasowy sposób działania, podejmowane decy-
zje i kierunek, w którym szli musiał i dalej musi 
być prawidłowy – przecież trwają na rynku 
mimo kryzysów i zawirowań! A to są przecież 
sensowne i twarde argumenty, które jeszcze 
mocniej podbudowują tezę, że to, co robimy 
od lat i sposób, w jaki to robimy, jest całkowicie 
słuszny i bezpieczny. Wtedy może ze strony 
właściciela zabraknąć otwartości na zmiany, 
nowe technologie, rozwiązania zarządcze czy 
profesjonalną i aktualną wiedzę. 

Jakich kompetencji potrzebują właściciele, by 
potrafili skorzystać z wiedzy menedżerów?
Właściciele muszą aktywnie uczestniczyć 
w tworzeniu i formułowaniu relacji z mene-
dżerami, a później te wypracowane ustalenia 
zaakceptować i ich przestrzegać. Niezbędna 
jest otwartość na kompetencje osoby, która 
jest spoza rodziny biznesowej. 
Kluczowa jest również wiedza o aktualnej sy-
tuacji społeczno-gospodarczej – i to zarówno 
w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Musimy 
pamiętać, jaka jest główna idea i myśl, która 
przyświeca znakomitej większości rodzin bizne-
sowych – chęć przetrwania firmy rodzinnej na 
rynku i to przetrwania przez kolejne pokolenia. 
A obecny rynek jest nieprzewidywalny, czego 
wszyscy doświadczyliśmy choćby w kontekście 
pandemii czy wojny w Ukrainie. 
W takim turbulentnym otoczeniu kierowanie 
firmą rodzinną to praca interdyscyplinarna 

i zespołowa. A w takim zespole potrzebni są 
ludzie o różnych kompetencjach, w tym wy-
specjalizowani profesjonaliści. Dlatego jedną 
z kompetencji właścicieli firm rodzinnych po-
winna być otwartość na wiedzę menedżerów 
i chęć pracy z nimi. Profesjonalizacja i rozwój 
powinny na stałe zostać wpisane w DNA firmy 
rodzinnej. Dlaczego? Ponieważ dzisiejszy wy-
magający klient coraz częściej docenia fakt, że 
kupuje w firmie rodzinnej. Jednocześnie w ża-
den sposób nie rezygnuje ze swoich „upra-
wień rynkowych” czyli oczekiwania, że produkt, 
usługa będzie w bardzo dobrej jakości, na czas, 
w bardzo dobrej cenie i ta oferta będzie kon-
kurencyjna wobec innych na rynku. 

Dlaczego edukacja w randze MBA powinna 
w ogóle uwzględniać specyfikację firmy ro-
dzinnej? I jak taki program będzie realizowany?
MBA dla zarządzających w firmie rodzinnej 
to proces, który kompleksowo przeprowadzi 
uczestników przez zaułki dzisiejszego biznesu, 
ale cała droga będzie przebiegać z uwzględnie-
niem perspektywy rodziny biznesowej. Studia 
te to narzędzie, dzięki któremu uczestnicy 
otrzymają wiedzę konkretną, usystematyzo-
waną, aktualną i sprawdzoną. Grono wykła-
dowców jest naprawdę imponujące – tworzą 
je ludzie o doświadczeniu klasycznie bizneso-
wym, ale jednocześnie bardzo głęboko rozu-
miejący specyfikę biznesu rodzinnego. 

Dodatkowo współpracujemy z właścicielami 
firm, którzy z uczestnikami programu będą 
dzielić się swoimi doświadczeniami. Tylko 
prawdziwa bliskość biznesu oraz możliwość 
wymiany myśli pomiędzy praktykami pozwa-
lają na kompleksowe przygotowanie kadry me-
nedżerskiej do wyzwań przyszłości. Dlatego 
zaplanowaliśmy spotkania z przedsiębiorcami, 
dyskusje oraz wizyty studyjne. 
Jako twórcy programu MBA dla zarządzają-
cych firmą rodzinną doskonale rozumiemy 
wszystkie wyzwania, przed którymi stoją dzisiaj 

Rozwój i  profesjonalizacja powinny 
zostać na stałe wpisane w DNA firmy 
rodzinnej 
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i właściciele, i managerowie firm rodzinnych 
w Polsce. Dlatego proponowany program 
w usystematyzowany sposób czerpie z naj-
nowszych rozwiązań zarządczo-biznesowych 
i wiedzy osadzonej w procesach, które na na-
szych oczach dzieją się w rodzinach bizneso-
wych i środowisku – myślę tu o konstytucji firm 
rodzinnych, sukcesji i zmianie pokoleniowej, 
zawirowaniach i niuansach wynikających ze 
specyficznej charakterystyki firm rodzinnych, 
o których wiele już powiedziałem. 

Rozumiem, że ktoś może zadawać sobie py-
tanie: dlaczego od razu MBA? Ja natomiast 
z pełną świadomością odpowiadam, że pro-
gram MBA jest w przypadku zarządzania firmą 
rodzinną absolutnie konieczny. Poszukując 
kompleksowego podejścia do tak trudnego 
tematu, jakim jest zarządzanie firmą rodzinną, 
która ma trwać przez pokolenia i przetrwać 
zawirowania biznesowe, jedynie pogłębiony 
program MBA jest w stanie podołać wyzwa-
niu. Programy MBA ze swojego założenia są 
programami praktycznymi. Dlatego właśnie 
w murach Humanitas będzie doskonała okazja 
i przestrzeń do tego, aby praktycy zarządzający 
biznesami rodzinnymi spotkali się z ekspertami 
doskonale rozumiejącymi wyzwania, przed któ-
rymi stoją i wspólnie wypracowywali innowa-
cyjne i możliwe do wdrożenia rozwiązania. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Roman Wieczorek - Szef 
 Zespołu Ekspertów Instytutu 
Biznesu Rodzinnego

Absolwent	Uniwersytetu	Adama	Mic-
kiewicza	w	 Poznaniu,	 radca	 prawny.	
Posiada	 wieloletnie	 doświadczenie	
w	zarządzaniu	dużymi	organizacjami	
biznesowymi.	 Były	 Prezes	 Zarządu	
Skanska	 w	 Polsce,	 Prezes	 Zarządu	
Skanska	Czechy	i	Słowacja,	jako	pierw-
szy	i	jedyny	Polak	V-ce	Prezes	Zarządu	
Światowego	Skanska	z	siedzibą	w	Sztok-
holmie	–	jednej	z	największych	firm	bu-
dowlano-deweloperskich	 na	 świecie.	
Rok	2016	zakończenie	kariery	zawodo-
wej.	Aktualnie	–	Przewodniczący	Rady	
Nadzorczej	Ośrodka	Profilaktyki	Epide-

miologii	Nowotworów	w	Poznaniu,	członek	Rady	Nadzorczej	Duda	Cars	Mercedes	
Benz,	członek	Consilium	przy	Wydziale	Artes	Liberales	Uniwersytetu	Warszawskiego,	
Przewodniczący	Rady	Programowej	Instytutu	Lingwistyki	Stosowanej	PWSZ	w	Lesz-
nie,	wykładowca	MBA	,	członek	Rady	Instytutu	Humanites	w	Warszawie,	mówca	
biznesowy,	doradca,	mentor.

534 224 566



74

ISO/IEC 27001
Norma ISO/IEC 27001 dotycząca bezpie-
czeństwa informacji ma stale rosnącą grupę 
użytkowników na całym świecie: w 2019 r. cer-
tyfikat uzyskało prawie 40 000 firm z różnych 
branż i wielkości - od MŚP po firmy międzyna-
rodowe. ISO 27001 jest szczególnie istotne, 
ponieważ oferuje podejście oparte na ryzyku 
w sposób systematyczny, co sprawia, że zagro-
żenia bezpieczeństwa informacji są ujawniane, 
a tym samym możliwe do kontrolowania. Cyfry-
zacja, złożoność procesów, coraz większe uza-
leżnienie od procesów przetwarzania informacji 
i jednoczesna „profesjonalizacja”cyberprzestęp-
czości sprawiają, że znaczenie „bezpiecznego” 
przetwarzania informacji staje się wyzwaniem.

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE 
W OPARCIU O ISO 27001 
I ISO 27701
Norma ISO 27701 służy do wykazania zgod-
ności systemu z przepisami o ochronie danych 
i stanowi rozszerzenie dobrze znanej normy 
ISO 27001. Uzupełnia normę dotyczącą syste-
mów zarządzania bezpieczeństwem informacji 
(ang. ISMS – Information Security Management 
System) o szereg istotnych aspektów ochrony 
danych, dodatkowo opierając je o zasady po-
ufności, integralności oraz dostępności danych 
i informacji. Tak więc spójność tych norm ISO 
nie jest przypadkowa i zalecane jest wspólne 
ich wdrożenie. Ze względu na bliskość bez-
pieczeństwa informacji pod względem treści, 
nowe rozszerzenie ochrony danych może 
być budowane na istniejących systemach 
i strukturach.

ISO 22301
Zapewnienie kontinuum funkcjonowania firmy 
po wystąpieniu incydentów (zakłóceń) bizne-
sowych w akceptowalnych ramach czasowych 
lub ograniczenie wpływu takich zdarzeń czy 
zmniejszenie ich do akceptowalnego poziomu 
– to nadrzędne cele systemu zarządzania cią-
głością działania (ang. BCMS – Business Con-
tinuity Management System) wg ISO 22301. 
Ciągłość biznesowa (ang. BC – Business Con-
tinuity) jest kluczową kwestią dla działalności 
operacyjnej po zdarzeniach zakłócających. Do-
tyczy to w szczególności sytuacji, gdy organiza-
cja (np. dostawca usług IT) zajmuje krytyczne 
miejsce w łańcuchu dostaw. Odpowiednie stra-
tegie mają być określone na podstawie analizy 
wpływu na biznes i oceny ryzyka oraz odpo-
wiednio wdrożonych rozwiązań (alternatywna 
lokalizacja, plany awaryjne itp.). Skuteczność 
wdrożonych rozwiązań i planów awaryjnych 
jest regularnie testowana i doskonalona po-
przez ćwiczenia – to wszystko zapewnia Sys-
tem Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) 
zgodny z normą ISO 22301, stanowiąc tym 
samym idealne narzędzie kontrolne dla naj-
wyższego kierownictwa w celu osiągnięcia 
odpowiedniej odporności firmy.

ZAUFANA WYMIANA 
OCENY BEZPIECZEŃSTWA 
INFORMACJI
TISAX® (Trusted Information Security Assess-
ment Exchange) to ocena bezpieczeństwa in-
formacji w branży motoryzacyjnej. Opiera się 
ona na katalogu testów VDA-ISA dostępnych 
na platformie European Network Exchange 

(ENX), który obejmuje bezpieczeństwo in-
formacji w dużej mierze opierając je o ISO 
27001, w odniesieniu do ochrony prototy-
pów i ochrony danych. Dzięki ocenie TISAX® 
zapewniasz swojej firmie przewagę konku-
rencyjną w projektach rozwojowych i prototy-
powych w łańcuchu dostaw oraz potwierdzasz 
swoją wiarygodność jako dostawca w branży.

AKREDYTOWANE CERTYFIKATY 
PERSONALNE
Certyfikaty Information Security Managera 
i Information Security Auditora w portfolio 
CIS to cenne dokumenty potwierdzające 
kompetencje.

Kontakt:
tel. +48 32 216 26 40
e-mail: office.pl@cis-cert.com

Trzy filary bezpiecznej 
działalności

W skali międzynarodowej jedną z pięciu najbardziej prestiżowych instytucji w zakresie bezpieczeństwa 
systemów informacyjnych jest akredytowana jednostka certyfikująca CIS – Certification & Information 
Security Services, mająca główną siedzibę w Wiedniu. W Polsce jest obecna od ponad 10 lat i przez ten 
okres zyskała uznanie przede wszystkim dzięki certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji.

 – bezpieczeństwo informacji, ochrona 
danych osobowych i ciągłość działania

Swoim klientom CIS 
w Polsce zapewnia pożą-

dany efekt synergiczny 
w postaci szerokiej oferty 

szkoleń lub kompleksowej 
certyfikacji według norm 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001, IATF 16949 i innych 
we współpracy z Quality 
Austria Polska. Dowiedz 

się więcej na naszej stronie 
www.cis-cert.com.pl.

www.cis-cert.com.pl
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Na całym świecie certyfikaty budują zaufa-
nie do organizacji, które się nimi posługują. 
W wielu branżach posiadanie certyfikatu ISO 
staje się świadectwem budowania zaufania 
kontrahentów poprzez potwierdzenie wiary-
godności biznesowej.

Aby wzmacniać i utrzymywać to zaufanie, za-
równo organizacje, jak i jednostki certyfiku-
jące, powinny postrzegać proces certyfikacji 
w ten sam sposób. W dłuższej perspektywie, 
na rynku przetrwają tylko te jednostki, których 
podejście oparte będzie na profesjonalizmie.
 
Efektywność i skuteczność 
 auditowanych systemów 
zarządzania to najważniejsze 
aspekty

Podczas realizacji auditu przez Quality Austria 
Polska szczególną uwagę przywiązujemy do 
dwóch czynników:

 - realizacji założeń auditu oraz
 - skuteczności danego systemu zarządzania.

Weryfikujmy i poddajemy ocenie procedury 
działania oraz ich faktyczne funkcjonowanie 
w ramach systemów zarządzania. Zintegro-
wane systemy zarządzania, w zakresie których 
Quality Austria Polska jest partnerem, to nie 
tylko dokumenty. Priorytetem jest spójność 
codziennych działań organizacji z wytycznymi 
normy poprzez ich integrację, co przełoży się na 
biznesowe korzyści, istotne z punktu widzenia 
celów danej organizacji.

Oczekiwania klientów wpły-
wają znacząco na realizację 
celów i korzyści z auditów

Proces auditu przewiduje możliwość projek-
towania działań wspólnie z klientem. Wynika 
to z naszego punktu widzenia, który obejmuje 
odpowiedzialność w procesie auditu nie tylko 
wobec zgodności, ale również klientów, dla któ-
rych nasze usługi mogą stać się impulsem dla 
dalszego rozwoju ich organizacji. Pojawianie się 
niezgodności czy potencjałów do doskonalenia 
to naturalny proces rozwoju, który powinien 
być traktowany jako szansa do ciągłego do-
skonalenia organizacji.

Kompetencje auditorów  
to najważniejszy potencjał

Dysponujemy solidnymi podstawami, aby po-
magać w podnoszeniu ich kompetencji w za-
kresie systemów zarządzania. Nie byłoby to 
jednak możliwe bez naszych auditorów - eks-
pertów z długoletnim doświadczeniem, któ-
rzy dzięki systematycznym szkoleniom stale 
podnoszą swoje kwalifikacje auditorskie oraz 
ich przyjaznej postawie i atmosferze w trakcie 
auditowania.

Auditowanie z jasno zdefinio-
waną postawą oraz wartościami 
prowadzi do osiągnięcia oczeki-
wanych korzyści

Auditorzy qualityaustria mają jasno określone 
wymagania dotyczące wysokich kompetencji 
i podstaw technicznych, udokumentowanego 

doświadczenia zawodowego oraz warunków 
profesjonalno-etycznych. Zasady te, to przede 
wszystkim: niezależność, transparentność, po-
dejście oparte na faktach, należyta zawodowa 
staranność, rzeczowa prezentacja, reagowanie 
na skargi oraz zachowanie poufności. Z oczy-
wistych względów, istotna jest dla nas również 
odpowiedzialność względem klientów oraz re-
alizacja postawy otwartej na tworzenie prak-
tycznej wartości. Nasza kultura organizacyjna 
pozwala na aktywne wspieranie auditorów 
w tym zakresie i utrzymywanie wysokiej etyki 
zawodowej.

Podczas auditu spotykają się 
zawsze ludzie

We wszystkich obszarach organizacji, za-
równo procesy, jak i funkcje stają się żywe za 
sprawą ludzi i ich działań. Dlatego też auditorzy  
qualityaustria prowadzą proces auditowy po-
przez transparentne określanie celów, otwar-
tość w prowadzeniu rozmowy, połączone 
z poufnością. Tworzy to w naszej jednostce 
odpowiednią „jakość dialogu”.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz prze-
glądu oferowanych usług polecamy aktualny 
katalog usług lub program szkoleń, dostępne 
na: www.qualityaustria.com.pl
 
Kontakt:
tel. +48 32 226 60 07
e-mail: office@qualityaustria.com.pl

Sukces z jakością

Quality Austria w Polsce jako akredytowana jednostka certyfikująca świadczy usługi auditowe, mając 
zawsze na uwadze interesy wielu grup z najbliższego otoczenia: klientów chcących pozyskać certyfikaty 
na podstawie auditów, auditowanych osób oczekujących konstruktywnych informacji zwrotnych oraz 
auditorów. Audity qualityaustria przybliżają organizacje do sukcesu poprzez ich doskonalenie.

- nasza wizja przedsiębiorstwa
i slogan będący znakiem rozpoznawczym 
usług auditorskich

 www.qualityaustria.com.pl
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Czy średni może
być najlepszy?
W czasach, w których trudno cokolwiek przewi-
dzieć, a na samochody trzeba czekać miesiącami, 
rozwiązaniem może być wynajem średniotermi-
nowy. W MM Cars Rental dostępny jest od ręki 
i pozwala korzystać z auta dokładnie wtedy, kiedy 
go potrzebujemy.

Na początek wyjaśnienie – czym jest średnio-
terminowy wynajem samochodu? W MM Cars 
Rental rozumiemy go jako wynajem trwający od 
jednego do dwunastu miesięcy. Jest tańszy niż 
wynajem na dni. Co więcej, może być również 
tańszy niż kontrakt długoterminowy. To moż-
liwe w kilku sytuacjach, w których średni termin 
idealnie się sprawdza.

Sezon na kilometry

Własny samochód jest kosztem niezależnie 
od tego, jak często i jak intensywnie go wyko-
rzystujemy - nawet, gdy przez dwa tygodnie 
stoi nieużywany. Stałe wydatki trzeba ponieść 
zarówno przy rocznym przebiegu rzędu kilku, 
jak i kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. Rozwią-
zaniem optymalizującym te koszty może być 
właśnie wynajem na kilka miesięcy. W jakich 
przypadkach? Mowa o firmach czy osobach, 
których pracę mocno determinuje sezonowość. 
Dla takich podmiotów posługiwanie się sa-
mochodami wynajętymi na okres intensywnej 
pracy może być korzystniejsze kosztowo niż 
utrzymywanie szerokiej floty przez cały rok.

Nie bierz auta z domu

Przykładowo, jesteś freelancerem, który w let-
nich miesiącach ma mnóstwo zleceń, na które 
trzeba dojechać wraz z całym sprzętem. Masz 
w rodzinie jeden samochód, ale nie za bardzo 
możesz go przejąć „na wyłączność” w lecie. 
Z drugiej strony nie chcesz także utrzymywać 

drugiego auta, które przez osiem miesięcy 
w roku będzie głównie stało pod domem. Za-
miast tego proponujemy Ci wynajem na cztery 
miesiące. Zyskujesz nie tylko samochód, lecz 
przede wszystkim – rozwiązanie problemu. 
Jesteś mobilny, korzystasz z nowoczesnego, 
bezpiecznego i ekonomicznego auta. Nie 
zajmujesz się jego utrzymaniem, naprawami 
i ubezpieczeniem. Zresztą i tak nie miałbyś 
do tego głowy, bo przecież jest szczyt sezonu 
i masz pełne ręce roboty.

Pewna jest tylko zmiana

A może prowadzisz agencję eventową? Zimą 
i jesienią obsługujecie mniej wydarzeń, gorący 
okres zaczyna się wiosną, a twój zespół musi 
być czasem w „kilku miejscach naraz”. Także 
w tym wypadku, na te kilka miesięcy trzeba 
wzmocnić firmową flotę. O ile samochodów? 
Jakich? Trudno jest to jednoznacznie zapla-
nować z dużym wyprzedzeniem, co ujawnia 
kolejną zaletę wynajmu średnioterminowego. 
W MM Cars Rental wynajem średnioterminowy 
obsługujemy własną flotą, a więc samocho-
dami, które mamy dostępne od ręki. Potrzebu-
jesz, dzwonisz i masz. Doskonale rozumiemy, że 
biznes to ciągła zmiana i sztuka błyskawicznego 
reagowania na potrzeby klientów. Wynajem 
na miesiące to także elastyczne rozwiązanie. 
Liczbę pojazdów oraz ich rodzaj możemy do-
stosowywać do twoich potrzeb, właśnie dzięki 
temu, że opieramy się na naszej flocie.

Od kontraktu do kontraktu

Sezonowa działalność to nie jedyny przykład 
zastosowania wynajmu średnioterminowego. 
Adresatami tej usługi są również firmy czy 
specjaliści realizujący kilkumiesięczne projekty. 
Często takie przedsięwzięcia wiążą się z wy-
jazdami i wymagają mobilności. Jednocześnie 
określony harmonogram zobowiązania pozwala 
dość precyzyjnie określić na jak długo potrze-
bujemy samochodu.

Więcej informacji:

Krzysztof Włodkowski
tel. 725 451 551
k.wlodkowski@mmsl.pl

Dzięki wynajęciu samochodu na 
kilka miesięcy firma może za niego 
płacić tak naprawdę tylko wtedy, 
kiedy go używa, a samochód na 
siebie zarabia, zamiast stać. To 
rozwiązanie dodatkowo ułatwia 
obsługę floty, która zostaje po na-
szej stronie.

Tomasz Błażowski, dyrektor sprzedaży 
w MM Cars Rental
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Mercure Katowice Centrum
z eko-odpowiedzialną inicjatywą

Accor, wiodąca na świecie grupa hotelarska, nieustannie angażuje się w działania promujące ekologię 
i troskę o środowisko naturalne w zakresie podróży czy współczesnego hotelarstwa. Jeden z najbardziej 
zielonych hoteli w Polsce, Mercure Katowice Centrum zorganizował akcję wielkiego sprzątania terenu 
osiedla Tysiąclecia. Do akcji dołączyli pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej.

Mercure Katowice Centrum, który otworzył 
swoje drzwi jesienią ubiegłego roku przywią-
zuje szczególną wagę do zrównoważonego 
rozwoju, działania na rzecz środowiska i społe-
czeństwa. Hotel funkcjonuje pod marką grupy 
Accor, która nieustannie organizuje i angażuje 
się w inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. 
W ramach tej filozofii, pracownicy Mercure 
Katowice Centrum zaangażowali się w akcję 
porządkowania przestrzeni w rejonie ulic Ty-
siąclecia i Mieszka. W inicjatywie wzięło udział 
11 pracowników hotelu, którzy w ramach akcji 
zgromadzili kilkanaście worków odpadów.

Hotel zaangażowany
w ekologię

Hotel Mercure Katowice Centrum podkreśla 
swoje zaangażowanie w ekologię, co widać już 
na pierwszy rzut oka. Część fasady poświęcono 
na stworzenie dwóch zielonych, czyli pokrytych 
roślinami, ścian. Jedna z nich – o wysokości 18 
metrów i szerokości ponad 10 metrów – sta-
nowi największą tego typu ozdobę w całym 
mieście. Technologie i ekologiczne rozwiązania 
są dostępne w całym hotelu.

- Nasz	hotel	posiada	szereg	rozwiązań	minima-
lizujących	wpływ	na	środowisko,	jak	na	przykład	
zielona	fasada,	system	podlewania	zielonej	ściany	
wodą	deszczową,	częściowe	wykorzystanie	ma-
teriałów	 z	 recyklingu,	 zaawansowany	 system	
monitorujący	zużycie	mediów.	Ponadto,	wpro-
wadziliśmy	większe	opakowania	na	kosmetyki,	
wyeliminowaliśmy	drukowane	materiały	na	rzecz	
rozwiązań	cyfrowych,	a jako	marka	Mercure	na-
wiązujemy	kontakty	z	lokalnymi	dostawcami	pro-
duktów	do	gastronomii.	Wyrazem	zaangażowania	
hotelu	w	ekologię	jest	także	mural	w	lobby,	przy-
gotowany	przez	miejscową	aktywistkę	i artystkę	
street-artową	Monę	Tusz.	Nawiązuje	on	do	pracy	
tej	samej	autorki,	która	powstał	na	ścianie	Urzędu	

Miasta	z	okazji	Szczytu	Klimatycznego	ONZ	w	Ka-
towicach	w	2018	roku – mówi Dyrektor Hotelu 
Andrzej Kleeberg.

Działania hotelu zostały zauważone przez 
szersze grono odbiorców, co przyczyniło się 
do wyróżnienia hotelu jako laureata nagrody 
MP Power Awards w kategorii Zielony Obiekt. 
Prestiżowy konkurs branży eventowej organi-
zowany jest przez MeetingPlanner.pl od 2012 
roku, a jego celem jest wyróżnienie najlepszych 
projektów i praktyk we wszystkich sektorach 
branży. 

Hotel nie spoczywa jednak na laurach i już 
przygotowuje się do kolejnych akcji. Jedna 
z nich dotyczy całkowitego ograniczenia uży-
cia plastiku pod hasłem „No More Single Use 
Plastic”. W obiekcie zostały już wyeliminowane 
plastikowe kubki, słomki, a woda w pokojach 
dostępna jest w butelkach szklanych. Drugi 
projekt, nad którym pracuje zespół hotelu, to 
Zero Waste, czyli program minimalizacji mar-
nowania żywności, między innymi poprzez 
szkolenie kucharzy z zakresu odpowiedniego 
wykorzystania produktów. 

Kontakt:
Agnieszka Węgrzyn-Chwiłkowska, Dyrektor 
Działu Sprzedaży i Marketingu
tel. +48 603 353 103
agnieszka.wegrzyn-chwilkowska@accor.com
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smaki lata w mercure

Oferta obejmuje:
• wynajem sali konferencyjnej

• letnią przerwę dwukrotnie uzupełnianą
• lunch trzydaniowy.

Oferta obowiązuje w okresie  
1.07.2022– 31.08.2022 i dotyczy grup min. 15 osób.

U L .  M Ł Y Ń S K A  6  |  4 0 - 0 9 8  K A T O W I C E  |  T E L . :  + 4 8  3 2 7  9 7 8  8 0 0  |  E - M A I L :  H B 5 8 0 @ A C C O R . C O M

OFERTA KONFERENCYJNA 
129 PLN / os.

Spotkajmy się latem w Mercure!Zapraszam do kontaktu:
Agnieszka Węgrzyn-Chwiłkowska
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Email: agnieszka.wegrzyn-chwilkowska@accor.com
Tel: +48 603 353 103

Zorganizuj spotkanie firmowe w słonecznej odsłonie!  
Lekkie, letnie produkty, pyszne owoce, świeże warzywa i orzeźwiająca lemoniada  

– to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was w Katowicach przez cały lipiec i sierpień.
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Niedawno dołączyłaś do Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach. Powiedz, co zain-
spirowało Cię, żeby poszerzyć krąg Członków 
tego zrzeszenia? 
Znajduję się obecnie w takim punkcie swo-
jego życia, że całą swoją energię koncentruję 
na rozwój. Co nie oznacza, że wcześniej sta-
łam w miejscu. Tak nie jest, bo od początku 
założenia swojej firmy, czyli od prawie 7 lat, 
konsekwentnie w nią inwestuję i poszerzam 
swoje zasoby. Jednak, dziś jako doświadczona 
i świadoma konieczności inwestowania we wła-
sny biznes przedsiębiorczyni, jestem otwarta na 
wszelkie formy rozwoju. Regionalna Izba Go-
spodarcza w Katowicach daje takie możliwości. 

Opowiedz czym się zajmujesz, bo może nie 
wszyscy czytelnicy Cię znają? 
Prowadzę jednoosobową działalność gospo-
darczą z zakresu świadczenia usług ezote-
rycznych. Jestem tarocistką, numerologiem. 
Doradzam, podpowiadam, przestrzegam, 
prognozuję, przy wykorzystaniu kart tarota, 
numerologii z zakresu różnej tematyki: miłości 
i partnerstwa, relacji międzyludzkich, biznesu, 
finansów, rozwoju osobistego, zdrowia. 

Co wyróżnia Cię na rynku? 
Jest kilka wyróżników, które trudno spotkać 
wśród mojej konkurencji. Przede wszystkim, 
jako pierwsza tarocistka na świecie wydałam 
talię kart tarota dla osób niewidomych i sła-
bowidzących. Moja marka posiada zarejestro-
wany znak towarowy o nazwie Wróżka Cesaria. 
W celu podnoszenia jakości konsultacji stu-
diuję psychologię. Pojawiam się jako ekspert 
w książkach o tematyce biznesowej, społecz-
nej i rozwoju osobistego. Jestem zrzeszona 
w dwóch klubach biznesowych: Europejskim 
Klubie Kobiet Biznesu oraz Regionalnej Izbie 
Gospodarczej w Katowicach. Wspieram kam-
panie społeczne, m.in. ogólnopolską kampanię 
„Nie hejtuję-motywuję”. Udzielam prognoz dla 
Polski i świata ogólnopolskim mediom. 

Do kogo skierowana jest Twoja oferta? 
Właściwie do wszystkich pełnoletnich osób, 
którzy czują potrzebę kontaktu ze mną. Zgła-
szając się do mnie po pomoc należy być 
gotowym, abym powiedziała coś, czego nieko-
niecznie klient chce usłyszeć. Należy pamiętać, 
że używam narzędzi, pozwalających spojrzeć 
w głąb siebie i odkryć prawdę o sobie i ota-
czającej rzeczywistości. 

Z jakimi problemami klienci się do Ciebie naj-
częściej zgłaszają? 
Moich klientów podzieliłabym na trzy grupy. 
Pierwsza grupa to osoby w kryzysie, potrze-
bujące pomocy interwencyjnej, wsparcia emo-
cjonalnego i mentalnego. Są to najczęściej 
osoby przeżywające traumę, którymi muszę 
się emocjonalnie zaopiekować. Dla nich naj-
bardziej przydaje się moja wiedza i doświad-
czenie psychologiczne. Druga grupa to osoby 
chcące zaspokoić swoją potrzebę ciekawości 
i zgłaszają się do mnie tylko po to, abym powie-
działa im, jak potoczy się ich życie, na co miłego 
mogą liczyć od losu. Osoby te bardzo lekko 
podchodzą do konsultacji, oczekują wyłącznie 
dobrych informacji, są zamknięci na ostrzeże-
nia i rady. Natomiast, trzecią grupę klientów 
stanowią osoby świadome możliwości ofero-
wanych przez narzędzia dywinacyjne, z jakich 
korzystam. Wiedzą jak zadawać pytania, aby 
uzyskać jak najwięcej wiedzy dla siebie. Zadają 
najczęściej pytania mądre i strategiczne, proszą 
o ostrzeżenia i podpowiedzi. Wiedzą, że mają 
wpływ na kreowanie własnej przyszłości, dla-
tego razem ze mną analizują różne możliwe 
scenariusze, aby wybrać dla siebie najwłaściw-
szą drogę. 

Gdzie można Cię znaleźć? 
Warto zapoznać się z tym, co robię na co dzień 
na mojej stronie internetowej:  
www.wrozkacesaria.pl i odwiedzić moje media 
społecznościowe: Facebook, Instagram i Linke-
dIn, na których udostępniam różnorodne treści. 
Każdego dnia publikuję coś innego i właśnie 
w social mediach można poznać mnie bliżej 
i zaznajomić się z moją pracą. Na konsulta-
cje można umawiać się telefonicznie pod nr. 
506 098 225, poprzez formularz kontaktowy 
na stronie www albo przez social media. Jeśli 
ktoś interesuje się ezoteryką, to zapraszam ser-
decznie. Generalnie jestem w stanie zmierzyć 
się z każdym problemem. Jeśli nie udaje mi się 
go rozwiązać, bo będzie wykraczał poza moje 
kompetencje, to klienta kieruję do odpowied-
niego specjalisty. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Z Wróżką Cesarią – tarocistką, numerologiem, a zarazem nową 
Firmą Członkowską RIG w Katowicach, rozmawiamy o zakre-
sie usług ezoterycznych i narzędziach, pozwalających spojrzeć 
w głąb siebie, a także odkryć prawdę o sobie i otaczającej 
rzeczywistości. 

Jestem w stanie
zmierzyć się z każdym 
problemem mojego 
klienta
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Triki stylizacyjne dla niej i dla niego 
Każda sylwetka wymaga indywidualnego podejścia i rozwiązań. Nie ma złotej zasady dla wszystkich, ale 
warto przyjrzeć się najczęściej stosowanym trikom stylizacyjnym. Być może ich wykorzystanie sprawi, 
że twoja sylwetka nabierze świeżości, lekkości, nowoczesności. 

Dla niej: stosuj dekolt w serek 
To najbardziej liberalny typ dekoltu, który pasuje 
większości kobiecych sylwetek. Działa wyszczu-
plająco i wysmuklająco. Pięknie podkreśla biust, 
ramiona, talię. Unikać go powinny panie, które 
są posiadaczkami wąskich ramion w stosunku 
do ponętnych, kobiecych bioder. Jeśli nie lubisz 
głębszych dekoltów, możesz zastosować warstwo-
wość, czyli dekolt w serek, a pod spód top.

Dla obu: sposób na odstający brzuszek
Wiele osób błędnie uważa, że luźne, oversizowe 
kroje ubrań zakryją nasze niedoskonałości. Nic bar-
dziej mylnego. Na ratunek przychodzą marynarki, 
kardigany, czy kamizelki, które nosimy rozpięte. 
Jeśli musisz nosić zapiętą marynarkę, przy odsta-
jącym brzuchu unikaj tych dwurzędowych, które 
dodatkowo optycznie poszerzą okolice brzucha. 

Dla niej: na ratunek szerokim biodrom 
Zastosuj trik, który polega na odwróceniu uwagi 
od szerokich bioder. W dolnej część sylwetki stosuj 
ciemniejsze odcienie barw, natomiast, jeśli to moż-
liwe, zaszalej z kolorami i printami w górnej części 
sylwetki. Możesz też zastosować odpowiednie 
fasony dekoltów np. bardzo kobiecy hiszpański, 
który podkreśla talię, albo pokusić się o ciekawą 
biżuterię – naszyjnik, kolczyki, która będzie przy-
kuwać wzrok patrzącego do góry. 

Dla niego: zbuduj szerokie ramiona 
Badania mówią, że kobiety czują się bezpieczne 
w towarzystwie mężczyzn, którzy mają szerokie 
ramiona. Aby optycznie dodać masywności ra-
mionom, warto sięgać po marynarki, w których 
wszyte poduszki na ramionach zrobią swoje. Sze-
rokie klapy, czy dwurzędowe marynarki to te ele-
menty, które optycznie dodają masywności górnej 
części sylwetki.

Dla niej: pokaż nadgarstki lub kostki 
Jeśli chodzi o atuty sylwetki, nie wiem czy zdajesz 
sobie sprawę z tego, że mogą nimi być nadgarstki 
i kostki. Jeśli jesteś posiadaczką proporcjonalnych 
rąk oraz nóg śmiało możesz podwinąć rękawy blu-
zek, marynarek lub nogawki spodni. Podwinięte 
rękawy nadadzą stylizacji nonszalancji. Podwinięte 
nogawki spodni sprawią, że nadasz sylwetce lek-
kości i modowego sznytu. 

Dla niego: jeśli koszula to tylko z długim ręka-
wem… nawet latem
Stylowy mężczyzna zna trendy w modzie męskiej, 
choć za nimi ślepo nie podąża. W jego szafie wiszą 
klasyczne ubrania, garnitury i… koszule z długim 
rękawem, które zakłada pod marynarkę. Męż-
czyzna w letniej, casualowej stylizacji w koszuli 

z podwiniętym długim rękawem wygląda stylowo 
i modnie. 

Dla niej: jak optycznie wydłużysz nogi?
Jeśli nie jesteś posiadaczką długich nóg znowu 
możesz zastosować trik stylizacyjny, który pozwoli 
na optyczne ich wydłużenie. Pierwsze co możesz 
zrobić to włożyć przód koszulki, bluzy, swetra do 
spodni czy spódnicy. To bardzo popularna metoda. 
Kolejnym sposobem są spodnie z lampasami, ale 
na ten trend musimy poczekać. Lampasy, zwłasz-
cza te kontrastowe (białe na czarnym tle), optycz-
nie wyszczuplają i wydłużają sylwetkę. Ten sam 
kolor butów, rajstop, spódnicy bądź spodni także 
jest świetnym sposobem na optyczne wydłużenie. 
Nie możemy zapomnieć o obcasach. Nawet te 
najniższe dodadzą centymetrów. 

Dla niego: męskie dodatki – postaw na jakość
Dodatki budują profesjonalny look i dodają styli-
zacji wyrazu. Jeśli w spodniach są szlufki, zawsze 
dopieramy pasek - najlepiej skórzany. Skarpetki 
dobieramy w odcieniu zbliżonym do koloru 
spodni. Buty, najlepiej prezentują się te skórzane. 
Ciekawym rozwiązaniem jest poszetka, oczywi-
ście jedwabna. Jeśli nie masz poszetki, a wnętrze 
brustaszy wypełnione jest kolorowym materia-
łem, wystarczy go wyjąć niedbale, ale schludnie. 
Taki trik szybko zastąpi poszetkę i nada stylizacji 
nonszalancji. 

Dla niej: masywniejsze łydki – na co uważać 
Jeśli uważasz, że twoje łydki nie są proporcjonalne 
do całości sylwetki i jej wzrostu unikaj spódnic, 
które kończą się w ich połowie. Tam, gdzie koń-
czy się spódnica podąża wzrok patrzącego. Czyli 
długością midi mocno poszerzysz okolice łydek. 
Uważaj też na designerskie, kolorowe obcasy. One 
również będą skupiać uwagę na dolnej części syl-
wetki min. właśnie na łydkach.

Dla obu: dopasowany rozmiar
Żadna stylizacja nie będzie dobrze wyglądać, jeśli 
ubrania będą w złym rozmiarze. Bez znaczenia 
jest to, czy nosisz rozmiar XS, czy XXL, wybieraj 
ubrania, które nie będą, ani za ciasne, ani za duże, 
ale idealnie dopasowane. Odpowiednia długość 
marynarki i spodni, rękaw marynarki sięgający 
długości nad przegubem nadgarstka, odpowiedni 
rozmiar koszuli, bluzki przy odstającym brzuszku 
bądź dużych piersiach - to jest clou stylizacji.
Jeśli mamy dobrą bazę za pomocą dodatków, 
 akcesoriów i przy zastosowaniu odpowiednich 
trików stylizacyjnych do danej sylwetki, bez pro-
blemu możemy stworzyć ciekawą i modną styli-
zację dopasowaną do figury, okazji, stanowiska, 
pory dnia i roku. 

Izabela Jakubek

Z wykształcenia politolog i dziennikarka. 
Z pasji dyplomowana kreatorka wize-
runku. Certyfikowana kolorystka. Absol-
wentka Akademii koloru i stylu Artist of 
Style pod okiem najlepszych ekspertów 
branży zdobyła wiedzę z zakresu: dress 
code damski i męski, personal shopper 
& wardrobe consultant, luxury shop-
per, stylistka zapachów, stylistka ślubna, 
kolorystka. 
Zajmuje się kompleksowo kreowaniem wi-
zerunku osób. Jako trener wizerunku dba 
o wygląd swoich klientów zgodny z ich 
preferencjami, zasadami dress code. Służy 
wsparciem i wiedzą merytoryczną podczas 
wspólnych zakupów. Organizuje eventy 
i wydarzenia, w tym te kobiet przedsię-
biorczych. Pomysłodawca i organizator 
Dnia Kobiet Przedsiębiorczych (4. edycja 
2022). Prowadzi wykłady gościnne dla 
studentów uczelni wyższych z zakresu 
kreowania wizerunku. Prelegentka wielu 
warsztatów i szkoleń wizerunkowych. 
Otrzymała Diament Mamy Przedsiębior-
czej za projekt Stylowa Mama - skiero-
wany do kobiet powracających na rynek 
pracy po okresie sprawowania opieki nad 
dziećmi.

Kontakt:
Izabela Jakubek Kreowanie wizerunku – 
usługi mobilne i on-line
e-mail: kontakt.izabelajakubek@gmail.com 
tel.: 505 782 683
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Skąd taki pomysł na biznes?
Od dziecka łączyłam wszystkich i wszędzie. 
Udzielałam porad randkowych. Nawet raz 
udawałam dziewczynę kuzyna, aby wzbudzić 
w innej dziewczynie zazdrość… Przez 11 lat 
prowadziłam firmę finansową. Zajmowałam się 
kredytami, dobrze zarabiałam, ale na koniec 
dnia brakowała mi „tego czegoś”. Dwa lata 
wcześniej zanim zostałam swatką, moja kole-
żanka zaproponowała abyśmy wspólnie otwo-
rzyły biuro matrymonialne. Miałam zajmować 
się swataniem, ona zajęłaby się całą resztą… 
Odmówiłam. Pracowałam po 14 godzin na 
dobę, budowałam dom, miałam małe dziecko, 
nie w głowie mi były nowe biznesy. 
Dopiero dwa lata później, kiedy szukałam 
sensu tego co robię, wróciły do mnie słowa 
Ewy. Jednak chciałam to stworzyć po swojemu. 
Zdjęłam obrączkę i odwiedziłam biura matry-
monialne, udawałam zainteresowaną klientkę 
- byłam wprawiona, bo kiedyś pracowałam jako 
tajemniczy klient. Kiedy wróciłam zdecydowa-
łam, że chcę spróbować, ale nie będę dla singli 
konsultantką, doradcą, asystentką, tylko zwy-
czajną swatką z krwi i kości. Oczywiście więk-
szość wróżyła mi szybki koniec, ale ja jestem 
zawzięta. Przez pierwsze dwa miesiące zapi-
sywałam singli za darmo. Zrobiłam pierwszy 
wieczorek zapoznawczy, a wraz z nim pierw-
szy sukces - dwie połączone pary. Ewa i Piotr 
tworzą związek do dziś. Łączyłam tradycyjnie 
klientów w biurze w Czerwionce, ale również 
przez Internet. Nie było łatwo. Na początku 
z moich usług korzystali głownie emeryci 
i osoby w średnim wieku. Dużo pracowałam, ale 
nie przekładało się to na wysokość zarobków. 
I chociaż pomysł zrodził się z pasji, to jednak 
od zawsze byłam zdania, że każdy biznes musi 
zarabiać… Szukałam więc przyczyny.

I co było powodem?
Brak wiary w siebie. Porównywałam się do 
dużych biur matrymonialnych, a swoje biuro 
prowadzę w małej miejscowości, a nie np. 
w Warszawie. I tak naprawdę pomógł mi mój 
własny klient. Biznesmen, właściciel ogromnej 

firmy produkcyjnej, którego połączyłam, 
a wcześniej przeszedł już wszystkie elitarne 
biura matrymonialne. Pamiętam to jak dziś. 
Przyjechał podziękować. Usiadł, spojrzał na 
mnie i powiedział, że długo już się z tym no-
sił, ale musi mi coś powiedzieć…Nie wszystko 
było miłe, ale to co usłyszałam wprawiło mnie 
w osłupienie. Wyśmiał moje stawki! 

Za pakiet VIP z pełną opieką życzyłam sobie 
zaledwie tysiąc złotych, a konkurencja, która 
nie potrafiła mu pomóc prawie sześć tysięcy. 
Powiedział, że taki cennik jest podejrzany,  
a powinnam ocenić jakich klientów chcę obsłu-
giwać. Najważniejsze jest to, że mam być dalej 
sobą, bo klienci nie chcą być traktowani jak 
w korporacji, tylko tak jak teraz - indywidualnie, 
wręcz swojsko…

Czy te rady pomogły?
Oj, tak! Postawiłam na rozwój. Zainwestowa-
łam w szkolenia biznesowe, opisałam profil 
idealnego klienta, zostałam coachem, a co 
najważniejsze podniosłam stawki. 

Czyli warto słuchać ludzi?
Tak naprawdę, to gdzie jestem obecnie za-
wdzięczam ludziom, a dokładnie ich radom. 
Oczywiście nie wierzę we wszystko co usły-
szę. Właśnie przez słuchanie singli napisa-
łam pierwszą książkę. Z rozmów wyciągałam 
wnioski, wiedziałam już jakie popełniają błędy 
randkowe, ale nie zawsze mogłam o tym po-
wiedzieć. Tak też powstały kolejne książki, 
e-booki, audiobooki, kursy online oraz Akade-
mia Swatki. Pakiety VIP z moją osobistą opieką 
i dyskrecją, najdroższy pakiet 90 Dni do Twojej 
Miłości, w którym dojeżdżam do domu klienta, 
na życzenie w pełni organizuję randki. Jest to 
pakiet szyty na miarę i zmieniam elementy 
w zależności od potrzeb. Jednej osobie zależy 
na coachingu relacji, sesji zdjęciowej, organiza-
cji randek, a kolejna nie potrzebuje organizacji 
randek, tylko opieki swatki.

A jakie plany na przyszłość ma Swatka Anna?
Jestem wizjonerką, mam na to papiery. Więc 
pomysłów mam mnóstwo. Jedyne, co mnie 
ogranicza, to finanse i czas. Powoli buduję 
Imperium Miłości. Mam misję, wizję. Wierzę, 
że mogę zwalczyć chociaż małą część epide-
mii samotności. A niestety, żyjemy w czasach, 
kiedy ludzie płacą innym za przytulanie, patrzą 
w ekran laptopa i jedzą posiłki z wirtualnym 
człowiekiem, to smutne. Obecnie działam na 
terenie całej Polski, mam też klientów z zagra-
nicy. Jestem w trakcie wydania dwóch kolejnych 
książek, ale również budowy pierwszej Chatki 
Miłości. Marzę o stacjonarnej Akademii Swatki, 
jedynym takim miejscu w Polsce, ale obecnie 
koszty mocno przewyższają moje możliwości. 
Jednak wierzę, że zrealizuję ten i pozostałe po-
mysły, które obecnie są na mojej mapie marzeń, 
a do których - krok po kroku - podążam. Jestem 
również zaszczycona, że zostałam Członkiem 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
gdzie mogę uczyć się od innych, ale również 
dać coś od siebie. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

W czasach aplikacji randkowych, szybkich randek, Anna Guzior-
Rutyna postawiła na tradycyjne łączenie ludzi w pary. Została 
Swatką. Początki były trudne. Po 9 latach ma na koncie mnó-
stwo połączonych par, 5 książek, e-booki, audiobooki, kursy 
online oraz platformę edukacyjną dla singli i Par - Akademię 
Swatki. Obecnie zgłaszają się do niej single z pierwszych stron 
gazet, politycy, lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy. Często jest 
dla nich ostatnią deską ratunku.

Swatka Anna -  miłosny 
biznes zrodzony  
z pasji!
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Tak naprawdę, to gdzie 
jestem obecnie za-

wdzięczam ludziom, 
a dokładnie ich radom. 

Oczywiście nie wie-
rzę we wszystko co 

usłyszę. Właśnie przez 
słuchanie singli napisa-
łam pierwszą książkę. 
Z rozmów wyciągałam 

wnioski, wiedziałam już 
jakie popełniają błędy 
randkowe, ale nie za-
wsze mogłam o tym 

powiedzieć.
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Elektryzująca rewolucja 
w walce ze smogiem!

ECO DUET

kocioł 
+ fotowoltaika

Eco Power Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 6, Pszczyna

adam.kowalik@KotlyEcoPower.com
+ 48 601 409 491 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
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ZoriusPro
pomaga w cyfryzacji 
procesów

ZoriusPro wspiera przedsiębiorstwa i biura rachunkowe od prawie 30 lat w obsłudze biznesu. Główną 
siłą napędową naszego przedsiębiorstwa są potrzeby naszych klientów, pasją nowoczesne technologie, 
a misją – cyfryzacja przedsiębiorstw i wdrażanie rozwiązań. ZoriusPro wyróżnia ciągły rozwój, zarówno 
firmy, jak i pracowników oraz rzetelne podejście do podejmowanych działań. 

Dzielimy się wiedzą
Cyklicznie organizujemy konferencje i szko-
lenia, podczas których dzielimy się wiedzą 
o zmianach prawnych i funkcjonalnych w sys-
temach oraz o rozwiązaniach, które wspierają 
biznes. W czerwcu br. organizowaliśmy cykl 
konferencji, których tematem przewodnim było 
przygotowanie przedsiębiorstw do obowiązku 
wdrożenia faktur ustrukturyzowanych. 
Pokazaliśmy również przedpremierowo naj-
nowszą wersję programu Symfonia Handel, 
podpowiedzieliśmy jak zoptymalizować pracę 
przy użyciu podpisu elektronicznego, a także 
pokazaliśmy innowacyjne narzędzie do bada-
nia wiarygodności kontrahentów – Risk Radar. 
Wydarzenia odbyły się w czterech miastach - 
Rzeszowie, Krakowie, Bielsku-Białej oraz w Re-
gionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. 

ZoriusPro cyfryzuje 
biznes
Specjalizujemy się w cyfryzacji przedsiębiorstw 
opierając się na oprogramowaniu dla firm – 
Symfonia, kompetentnie wskazując korzyści, 
płynące z wdrażania nowych technologii. Za-
daniami zespołu jest dostarczanie i integracja 
informatycznych systemów zarządzania, w celu 
usprawnienia w zakresie procedur i procesów 
zachodzących w każdym biznesie. Głównym 
aspektem działalności jest projektowanie, 
dopasowywanie i wdrażanie rozwiązań przy-
spieszających obieg dokumentów. Wspieramy 
naszych kontrahentów poprzez uruchomie-
nie odpowiednich programów cyfrowych 
powodując, że wiele procesów odbywa się 
automatycznie, co redukuje konieczność ab-
sorbowania kadry kierowniczej czy samego 
właściciela. Taka metoda, między innymi, 
pozwala skupić się na kwestiach, które fak-
tycznie wymagają osobistego zaangażowania. 

Integrujemy systemy
Obecnie programy do zarządzania firmą za-
pewniają obsługę niemal wszystkich standar-
dowych procesów. Nierzadko przedsiębiorstwa 
oczekują indywidualnego podejścia do proce-
sów, dla nich piszemy rozwiązania, które wpi-
sują się w indywidualne potrzeby. Przykładem 
są wytwarzane aplikacje – np. aplikacja kliencka 
do obsługi listów przewozowych firm kurier-
skich, aplikacja do wymiany danych pomiędzy 
platformami sprzedażowymi EDI, integracja 
z Risk Radar. Stosujemy wymianę danych po-
przez pliki, API czy szyny danych. Dostosowu-
jemy raporty i analizy danych na potrzeby kadry 
zarządzającej przy wykorzystaniu narzędzi Bu-
siness Intelligence. 
Naszym klientom oferujemy również usługi 
programistyczne w zakresie wymiany danych 
z programami branżowymi, np. z systemami 
zarządzania produkcją MES. Niezawodna inte-
gracja systemów IT zwiększa wydajność i efek-
tywność w przedsiębiorstwach, zapewniając 
komunikację pomiędzy systemami wdrożonymi 
w organizacji, bezpieczną wymianę danych 
z partnerami biznesowymi i różnymi systemami 
branżowymi. Pozwala na automatyczny import 
danych sprzedażowych, automatyzację księgo-
wań dokumentów i wiele innych.
Handel hurtowy, mobilny, usługi, branża bu-
dowlana, produkcyjna i inne.
Obszar obsługiwanych przez nas przedsię-
biorstw jest wszechstronny. Wspieramy za-
równo duże międzynarodowe korporacje, porty 
lotnicze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
czy biura rachunkowe.

Rozumiemy potrzeby 
i wiemy jak… 
Cechą wspólną wszystkich rozwiązań zreali-
zowanych w grupie spółek branży budowla-
nej, w której mamy do czynienia ze spółkami 

celowymi, jest szeroko pojęta automatyzacja 
i cyfryzacja procesów biznesowych. Uniknięcie 
zbędnej pracy manualnej, ograniczenie kosztów 
związanych z zatrudnieniem oraz otrzymanie 
wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej. 
Dla branży produkcyjnej oferujemy skuteczne, 
niskobudżetowe oprogramowanie, które 
można w łatwy sposób dostosowywać do 
specyfiki przedsiębiorstwa, nawet będącego 
w trakcie rozwoju. Ponadto, wykonujemy in-
tegracje z parkiem maszynowym, co umoż-
liwia kierownictwu dynamiczną weryfikację 
stanu produkcji i zarządzanie zmianą. Takie 
podejście pozwala na zwiększenie wydajności 
i efektywności. 
Handel hurtowy wspieramy poprzez dostar-
czanie mobilnych narzędzi do obsługi klienta, 
kolektorów danych, obsługi WMS i gospodarki 
magazynowej oraz obsługi sprzedaży przez 
kody kreskowe. Oferujemy także rozwiązania 
automatyzujące wysyłkę. 
Firmy usługowe wspieramy narzędziami, dzięki 
którym możliwe jest monitorowanie oraz ana-
liza projektów. Ponadto, w naszej ofercie znaj-
dują się rozwiązania wspomagające operacje 
w procesach kooperacyjnych.
Nasza działalność składa się z eksperckiego, 
solidnego i zaangażowanego zespołu, szczy-
cącego się rozległą wiedzą merytoryczną 
i techniczną. Firma od wielu lat jest w elitar-
nym gronie partnerów Symfonia o najwyższych 
kompetencjach sprzedażowych i wdrożenio-
wych. Oferowane przez nas produkty wspierają 
przedsiębiorców i ich podmioty w realizowa-
niu procesów biznesowych (w obszarach: 
finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, 
handlowym, magazynowym oraz zarządzania 
produkcją). 

Więcej informacji:
Anna Wiewióra, Dyrektor handlowy
tel. +48 664 118 443, +48 33 814 90 42 

FIRMY CZŁONKOWSKIE RIG
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Przeciwdziałanie zmianie klimatu 
i geopolityka – Międzynarodowy 

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022
Rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje konieczność rewizji dotychczasowej polityki energetycznej w Eu-
ropie. Jak w nowej rzeczywistości można utrzymać wyznaczone wcześniej cele klimatyczne? Uczestnicy 
debat Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022 przez 3 dni szukali odpowiedzi na 
pytania, na czym oprzeć niezależną i konkurencyjną politykę energetyczną Unii Europejskiej oraz zbu-
dować lepszą przyszłość klimatyczną.

Wydarzenie, realizowane w formule hybrydo-
wej i transmitowane z telewizyjnego studia, 
oglądać można było bezpłatnie i bez rejestracji 
na głównych stronach najważniejszych pol-
skich portali internetowych togetair.eu/part-
nerzy, a także w mediach społecznościowych 
oraz na platformach LinkedIn i Twitter.
Udział w uroczystym otwarciu Międzynarodo-
wego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR wzięli 
Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Ewa Krogulec - 
Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Bartłomiej Pawlak - Wiceprezes 
Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Każdy dzień TOGETAIR 2022 rozpoczynał się 
debatą międzynarodową prowadzoną również 
w języku angielskim.
Udział w kongresie wzięli m.in. Ionut Sorin 
Banciu, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Śro-
dowiska, Wód i Lasów oraz Dan Dragoș Dră-
gan, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, 
Rumunia. 

PLATFORMA POROZUMIE-
NIA DLA KLIMATU I DLA 
CZYSTEJ, TANIEJ ENERGII

Organizatorzy międzynarodowego Szczytu 
Klimatycznego zaprosili do udziału przed-
stawicieli ministerstw, samorządy w randze 
marszałków, przedstawicieli spółek skarbu pań-
stwa, organizacji pozarządowych, koncernów 

międzynarodowych oraz mniejszych firm za-
angażowanych w ochronę klimatu. TOGETAIR 
otrzymał patronat Przewodniczącej Parlamentu 
Europejskiego Roberty Metsoli.
Kolejne debaty dotyczyły palących współ-
czesnych problemów, jak drożyzna i ubóstwo 
energetyczne, energia jądrowa, sposoby prze-
syłu i magazynowania energii.

W następnych dniach poruszone zostały m.in. 
problemy i szanse zeroemisyjnej mobilności, 
wyzwania dla współczesnego rolnictwa oraz 
gospodarki odpadami, a także tego, jak al-
gorytmy i nowe technologie mogą wesprzeć 
ochronę środowiska i klimatu.

UW  GOSPODARZEM 
SZCZYTU 
KLIMATYCZNEGO

W tym roku Szczyt Klimatyczny odbywał się 
w przestrzeniach Biblioteki Uniwersyteckiej, 
otwartej dla studentów. Zamiarem organizato-
rów było jak najszersze umożliwienie młodemu 
pokoleniu skorzystania z toczących się dyskusji. 
– Jestem	już	trzeci	raz	na	Szczycie.	Jak	zwykle	
bardzo	ciekawe	tematy,	dobre	debaty,	wczoraj	
też	 obserwowałam	ogromną	 oglądalność,	 za-
równo	w	kraju,	 jak	 i za	granicą.	Serdecznie	gra-
tuluję	organizatorom	tego	sukcesu,	to	pokazuje,	
że	te	tematy	są	ważne	bez	względu,	 jak	często	
o	 nich	 rozmawiamy	 – rozpoczęła 2. dzień  
TOGETAIR Minister Klimatu i Środowiska, 

Anna Moskwa.
– Uniwersytet Warszawski już od kilkunastu lat 
zajmuje się, i to teoretycznie, i praktycznie, kwe-
stiami związanymi z ochroną środowiska, ochroną 
klimatu i przyjaznym funkcjonowaniem młodzieży 
akademickiej w szczególności z klimatem i oto-
czeniem – podkreślił Rektor UW, prof. dr hab. 
Alojzy R. Nowak.

MIĘDZYNARODOWY 
SZCZYT TOGETAIR 2022 

W 2022 r. formuła wydarzenia rozszerzona zo-
stała na poziom międzynarodowy, wzmacniając 
współpracę na linii Polska - kraje Trójmorza - 
Unia Europejska. 

– W	tym	roku	coraz	szerszym	zainteresowaniem	
nasza	konferencja	cieszy	się	też	wśród	przedsta-
wicieli	z	zagranicy.	Cieszę	się,	że	dzisiaj,	kiedy	dys-
kutujemy	o	kwestiach	związanych	z	gospodarką	
obiegu	zamkniętego,	zrównoważonym	rozwoju,	
wszystkie	te	tematy	wpisują	się	w	działania	Mi-
nisterstwa	Klimatu	 i Środowiska	– zaznaczała 
Małgorzata Golińska, Wiceminister Klimatu 
i Środowiska.

www.togetair.eu

TOGETAIR 2022 odbył się w dniach 20-22 
kwietnia, w Bibliotece Uniwersytetu War-
szawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66 w War-
szawie, a także w dostępnej dla wszystkich 
w Polsce i Europie przestrzeni online.
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Wartości łączą ludzi

Tym, co połączyło ponad 40 lat temu studentów z wielu państw Europy było hasło -„sprawiedliwy świat, 
w  którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”, które zrodziło Europejskie Stowarzy-
szenie Studentów Prawa ELSA.

Wśród celów ELSA jest promowanie postaw 
obywatelskich i popieranie poczucia odpowie-
dzialności społecznej. Jedną z założycielskich 
Grup Narodowych i jednocześnie jedną z naj-
bardziej zaangażowanych w rozwój stowarzy-
szenia jest ELSA Poland. Ona z kolei składa 
się z 15 Grup Lokalnych, pośród których jest 
ELSA Katowice. 

Zostało założone w 1995 roku i od tego czasu 
nieprzerwanie się rozwija. Obecnie liczy ponad 
stu członków aktywnie uczestniczących w or-
ganizowanych wydarzeniach. Stowarzyszenie 
organizuje wiele wydarzeń związanych z te-
matyką prawa gospodarczego i handlowego, 
prawa farmaceutycznego, praw człowieka, 
własności intelektualnej, prawa pracy, a także 
nowych technologii. 

W tym roku ELSA Katowice miało wyjątkową 
okazję organizowania największych i zara-
zem najważniejszych wydarzeń dla całego 
stowarzyszenia - Walnego Zebrania Delega-
tów (WZD) oraz Gali Czterdziestolecia ELSA 
Poland. Podczas WZD podejmowane były 
kluczowe decyzje związane z funkcjonowa-
niem stowarzyszenia oraz wyborem nowego 
Zarządu Krajowego kadencji 2022/2023. 
Równolegle z obradami najwyższych władz 

stowarzyszenia miały miejsce prelekcje part-
nerów WZD - Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, prowadzone przez prof. Bogdana 
Dolnickiego oraz dra Romana Marchaja, a także 
warsztaty z budowania marki osobistej przygo-
towane przez firmę Deloitte. 

Zwieńczeniem Walnego Zebrania Delegatów 
była Gala Czterdziestolecia ELSA Poland, 
która odbyła się 14 maja br. w Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 
W uroczystości wzięło udział ponad 350 osób, 
w tym wielu zaproszonych gości, między in-
nymi Maciej Biskupski - Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice, Tomasz Zjawiony - Prezes 
RIG w Katowicach, dr hab. Mirosław Paweł-
czyk, prof. UŚ z Kancelarii Pawełczyk, mec. 
Grzegorz Morawiec i mec. Joanna Ostrzewska 
z Kancelarii Radców Prawnych JGA, mec. Agata 
Korkiewicz z Kancelarii KBZ Żuradzki Barczyk & 
Wspólnicy oraz mec. Marcin Skoczylas - Prezes 
Instytutu Prawa Gospodarczego.

Jubileusz nie mógłby odbyć się bez wspar-
cia naszych Partnerów: firmy EY - Partnera 
Głównego Gali, a także Grupy PGE, Miasta 
Katowice oraz Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego. Patronatem Honoro-
wym Galę objęli: Regionalna Izba Gospodarcza 

w Katowicach oraz Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia, natomiast Patronem Medialnym 
został Business Hub „Wolny Rynek”. Nie za-
brakło również Partnerów ELSA Katowice: 
Kancelarii Pawełczyk - Partnera Głównego, 
Kancelarii JGA i Kancelarii KBZ - Partnerów 
Strategicznych, Instytutu Prawa Gospo-
darczego - Partnera Merytorycznego oraz 
Wydawnictwa IUS PUBLICUM - Partnera 
Medialnego.

Gala Czterdziestolecia ELSA Poland, która 
odbyła się w sercu Śląska - dowodzi tego, że 
wspólne cele łączą na wiele lat, a przedsiębrane 
działania są efektywne i przynoszą owoce. 
Przykład ELSA pokazuje, że podejmowanie 
dodatkowych aktywności podczas studiów, 
a także odważne wychodzenie wyzwaniom na-
przeciw są kluczem do sukcesów zawodowych.

Całemu Stowarzyszeniu pozostaje życzyć 
w dalszych latach nieustających powodzeń, 
niewyczerpanych pomysłów na kolejne wy-
darzenia oraz niegasnącej pasji. 

Kinga Richter, Norbert Sitko 
ELSA Katowice

PATRONAT RIG
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Śląska Rzecz 2021

3 czerwca w Zamku Cieszyn po raz siedemnasty miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród w kon-
kursie Śląska Rzecz, doceniającym wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania 
projektowe. 

Nadsyłane projekty były ocenione pod ką-
tem: innowacyjności rozwiązań, zrówno-
ważonego rozwoju, dostrzeżenia potrzeb 
użytkowników, w tym osób starszych i nie-
pełnosprawnych, procesu projektowego, 
funkcjonalności i ergonomii, jakości wyko-
nania i użytych materiałów oraz estetyki.
Spośród zgłoszeń nadesłanych do tegorocz-
nej edycji jury nominowało do wystawy 25 
projektów w czterech kategoriach w tym : 
- produkt – 7 wdrożeń,
- grafika użytkowa – 10 wdrożeń,
- usługi – 3 wdrożenia,
- wystawiennictwo – 5 wdrożeń;

Wyboru dokonało jury w składzie:

• Prof. Czesława Frejlich, przewodnicząca 
jury, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie i Warszawie,
• Magdalena Chorąży-Suchy, 
dyrektor Zamku Cieszyn,
• Aleksandra Monsiol-Szatkowska
dyrektor Departamentu Gospodarki i Współ-
pracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego,
• Jarosław Szczęsny radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, 
• dr Daniel Zieliński wykładowca Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, prezes Stowa-
rzyszenia Projektantów Form Przemysłowych 
(SPFP),
• Filip Tofil, projektant, założyciel Syfon 

Studio, przedstawiciel Stowarzyszenia Twór-
ców Grafiki Użytkowej (STGU),
• Marcin Piotrowski, ekspert ds. projekto-
wania usług,
• Ryszard Poniedziałek, ekspert ds. rozwoju 
produktu w Ergo Design Sp. z o.o.

LAUREACI:

ŚLĄSKA RZECZ W KATEGORII 
PRODUKT

Kostka brukowa Vjetra®
producent: Bruk Sp. z o. o., Czyżowice
projekt: Agnieszka Krasowska (Bruk Sp. z o.o.)

Jej wzór, odmienny od znanych rozwiązań, 
umożliwia budowanie powierzchni zarówno 
litej, jak i biologicznie czynnej, co pozwala 
uzyskać odpowiedni stosunek powierzchni 
zabudowanej do zielonej – ma to znacze-
nie w przypadku tzw. podatku od deszczu. 
Materiał charakteryzuje również duża sta-
bilność, a odejście od schematyczności kla-
sycznych kostek sprawia, że przy pomocy 
jednego elementu można uzyskać różne ob-
szary zabudowy, obniżając przy okazji koszty 
utwardzenia nawierzchni. Walorami produktu 
są także kolorystyka, która nawiązuje do ka-
mieni naturalnych i barw znanych z elewacji 
starych domów, oraz bogactwo możliwości 
aranżacyjnych.
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ŚLĄSKA RZECZ W  KATEGORII 
GRAFIKA UŻYTKOWA

System Informacji Miejskiej w Rybniku
wdrożenie: Miasto Rybnik
projekt: Marcin Wolny, Julian Wierzchowski 
(Studio Otwarte), Kamil Styga (Urząd Miasta 
Rybnik), Paulina Duźniak

Po opracowaniu kompleksowego systemu 
identyfikacji wizualnej Studio Otwarte przy-
stąpiło do tworzenia miejskich oznaczeń. 
Tablice i znaki zostały wykonane w technice 
emalii, historycznie bliskiej Rybnikowi. Forma 
oznaczeń jest skromna i czysta. Unikalnym 
działaniem projektowym jest udostępnienie 
usługi - polegającej na oferowaniu mieszkań-
com możliwości zakupienia tablic z numerem 
domu i nazwą ulicy. SIM porządkuje przestrzeń 
miasta, stając się udogodnieniem dla wszyst-
kich mieszkańców oraz jego gości. Jest też 
przykładem odważnych poszukiwań nowych 
dróg w zakresie projektów informacji miejskiej.

ŚLĄSKA RZECZ W KATEGORII 
USŁUGA

Transport na żądanie jako uzupełnienie ko-
munikacji publicznej
wdrożenie: Blees Sp. z o.o., Gliwice
projekt: Małgorzata Burkacka, Marcin Wój-
cik, Tomasz Szafranalias-Szafrański (Blees Sp. 
z o.o.)

Usługa transportu na żądanie jako uzupełnienie 
systemu komunikacji publicznej jest skuteczną 
próbą przeniesienia klasycznego modelu bizne-
sowego, skupionego na transporcie osobistym, 
w obszar szeroko rozumianej wspólnotowo-
ści. Wprowadzenie dynamicznie modyfikowa-
nych tras transportu publicznego przekłada 
się na budowę świadomości efektywności 
i niezawodności komunikacji zbiorowej. Takie 
rozwiązanie zwiększa poczucie bezpieczeń-
stwa poprzez ograniczenie czasu spędzanego 
w oczekiwaniu na autobus. Wpisuje się rów-
nież w trend redukcji wpływu na środowisko, 
poprzez stworzenie alternatywy dla transportu 
indywidualnego. Zaletą jest skalowalność pro-
jektu i potencjał jego rozwoju. Opracowany al-
gorytm może znaleźć zastosowanie w różnych 
miastach i przestrzeniach, tworząc warunki do 
redukcji wykluczenia komunikacyjnego.

ŚLĄSKA RZECZ W  KATEGORII 
WYSTAWIENNICTWO

Wszystkie arrasy króla. Powroty 
2021–1961–1921
producent: Zamek Królewski na Wawelu – Pań-
stwowe Zbiory Sztuki, Kraków
projekt i aranżacja: Natalia Jakóbiec, Marcin 
Krater, Katarzyna Pełka-Bura, Marta Żmija-
-Wojciuch, Oliwia Michniewska, Anna Dudziak, 
Karolina Wiśniewska, Marta Milej, Magdalena 
Szklarczyk-Kominko, Anna Kaleta (Wzorro 

Design s.c.); kuratorzy i autorzy: Magdalena 
Ozga, Magdalena Piwocka, Jerzy Holc; koordy-
nacja: Kama Guzik, Joanna Kazubowska

Dla podkreślenia charakteru wielkoformato-
wych obiektów, w aranżacji przestrzeni wy-
korzystano różnorodność kątów prezentacji 
czy technik oświetlenia. Tłem były zarówno 
zabytkowe komnaty, jak i lekkie ażurowe kon-
strukcje z półtransparentną tkaniną. Inspiracją 
do kolorystyki wystawy stały się oryginalne 
kolory arrasów. Stworzono trzy ścieżki zwie-
dzania - roślinną, historyczną i technologiczną - 
oznaczone piktogramami utrzymanymi w stylu 
znaków tkackich. Wystawa była dużym wyzwa-
niem z uwagi na uwarunkowania przestrzenne, 
ograniczenia konserwatorskie, wielkość obiek-
tów oraz określony czas prezentacji. Zespół 
projektantów zrealizował ją z szacunkiem dla 
pracy konserwatorskiej, historii oraz trudnego 
wnętrza.

Wyróżnienie Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego 

Zdalny tłumacz
producent: Niuans s.c. Małgorzata 
 Malcharczik-Dziura Franciszek Malcharczik, Gli-
wiceprojekt: Natalia Kacprzyk, Łukasz Szczęsny, 
Jakub August (TENKA s.c.)

Pomysł na usługę powstał w odpowiedzi na 
zmieniające się trendy w branży tłumaczenio-
wej, spowodowane przede wszystkim eks-
pansją tłumaczeń maszynowych, jak choćby 
tłumacz Google. Kluczową rolę w projekcie 
odgrywa przedefiniowanie klasycznej funkcji 
tłumacza jako trzeciej strony, tworzącej lub 
weryfikującej treść, na zdalne i aktywne wspar-
cie w procesie komunikacji, m.in. tłumaczenie 
bieżącej korespondencji czy moderowanie spo-
tkań biznesowych, wspieranie organizacyjne 
i narzędziowe. Nowa usługa przestała być wy-
łącznie tłumaczeniem, a została rozszerzona 
by wspierać przedsiębiorców w efektywnym 
budowaniu przewagi konkurencyjnej w szybko 
zmieniającej się rzeczywistości. Usługa została 
stworzona jako nowy model biznesowy w opar-
ciu o rozpoznanie trendów rynkowych oraz 
potrzeb potencjalnych klientów.

Wyróżnienie Stowarzyszenia 
Twórców Graf iki Użytkowej 
(STGU)

System Informacji Miejskiej dla Katowic,
tablice numeryczne i ulicowe
wdrożenie: Urząd Miasta Katowice, Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
projekt: zespół Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, reprezentowany przez główne 
projektantki: Agnieszkę Nawrocką i Zofię 
Oslislo-Piekarską
przygotowanie wykonawcze: Linia s.c., 
Wrocław
produkcja: UTAL Sp. z o. o., Poznań-Gruszczyn

Projekt Systemu Informacji Miejskiej powstał 
w ramach interwencji projektowej przeprowa-
dzonej przez ASP we współpracy z miastem 
Katowice oraz firmami Linia i UTAL odpowie-
dzialnymi za dokumentację produkcyjną oraz 
wdrożenie. Zakres prac wiązał się z zaprojek-
towaniem informacji ulicowej i numerycznej. 
Założenia funkcjonalne obejmowały wysoką 
czytelność, ekonomię zapisu, rozróżnialność 
znaków, zastosowanie kodów wspierających ła-
twe odszukiwanie kategorii informacji oraz uży-
cie zestawu kolorystycznego umożliwiającego 
wysoką zauważalność przy zmiennych warun-
kach atmosferycznych i różnorodnych tłach. 
Z powstaniem elementów wiąże się historia 
projektantów-aktywistów, którzy nie chcieli 
zgodzić się, aby miasto zalały miernej jakości 
oznaczenia – w krótkim czasie skrzyknęli się 
i stworzyli rozwiązania możliwe do wdrożenia.

Wyróżnienie jury konkursu

Hearts Pub: Play & Drink
wdrożenie: Hearts Pub, Gliwice
projekt: Michał Markiewicz, Kasia Olejarczyk, 
Kamila Figura, Sebastian Wojdakowski, Justyna 
Niwińska (Michał Markiewicz Studio)

Hearts Pub to pierwszy w Gliwicach pub ga-
mingowy. Położony w pobliżu osiedla akade-
mickiego lokal jest miejscem, w którym można 
spotkać się ze znajomymi, zagrać w grę plan-
szową lub pograć na konsoli. Stworzona na 
jego potrzeby identyfikacja czerpie z różnych 
znanych stylów projektowania, a język wizu-
alny zbudowany jest na zasadzie przenikania 
się kontrastujących elementów. Ekspresyjne 
i psychodeliczne ilustracje zestawiono z pikse-
lowymi ikonami, dyskretne bilardowe zielenie 
skontrastowano z seledynowym nadrukiem 
wykonanym kolorami spotowymi, a krój gotycki 
sąsiaduje z literami typu monospace. Prze-
wrotna gra stylami jest obecna we wszystkich 
elementach identyfikacji i udowadnia, że za-
sada kontrastu i dysonansu jest możliwa także 
tam, gdzie ciepłe wnętrza pubu spotykają się 
z pikselowym stylem czy oldskulowymi grami.

Wszystkie nagrodzone oraz nominowane pro-
jekty można było oglądać na wystawie pokon-
kursowej prezentowanej w Zamku Cieszyn do 
17 lipca br. 

Tegoroczną edycję patronatem honorowym 
objęli: Marszałek Województwa  Śląskiego, 
 Marszałek Województwa Opolskiego, 
 Burmistrz Miasta Cieszyna, Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach.
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Grupa EL-SIGMA obchodzi
15-lecie swojej działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się 
uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia Grupy EL-SIGMA. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele firm członkowskich, szerokie grono partnerów biznesowych oraz  szereg osobistości jak 
Tomasz Boruc – dyrektor zarządzający SHE oraz Tomasz Zjawiony – prezes RIG w  Katowicach. Patronat 
nad wydarzeniem objęły m.in. Prezydent Miasta Katowice, branżowy Związek Pracodawców Dystrybucji 
Elektrotechniki SHE oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Spotkanie prowadzili Aneta Chwalba z TVP3 
oraz Robert Talarczyk z Teatru Śląskiego. Uro-
czystość otworzył prezes zarządu EL-SIGMA, 
Damian Hegenbarth witając licznie zgro-
madzonych gości. W swoim przemówieniu 
zwrócił uwagę na najważniejsze dokonania 
organizacji w minionych latach oraz przedsta-
wił te elementy, które mogą stanowić źródło 
inspiracji dla osób pracujących na rzecz Grupy. 
W imieniu rady nadzorczej spółki głos zabrał jej 
przewodniczący Zbigniew Fraś – jeden z inicja-
torów powstnia Grupy EL-SIGMA. 

Przemawiający sygnatariusze Grupy, Miro-
sław Pietrasiak z firmy MIREX oraz Adam 
Pasek z firmy EKO, nawiązali do początków 

organizacji oraz otrzymali specjalne podzię-
kowania. Okolicznościowe mowy mieli okazję 
wygłosić również przedstawiciele wieloletnich 
i kluczowych partnerów biznesowych Grupy: 
Hager Polo, Kanlux, Karlik Elektrotechnik, 
GTV Poland oraz Ospel. Poza nimi w obchody 
jubileuszowe szczególnie zaangażowani byli 
długoletni i ważni kontrahenci handlowi Grupy 
tj.: Bemko, Eti Polam, Trytyt, Kontakt Simon, 
Legrand, Pawbol, Noark Electric, Anlux, F&am-
p;F Filipowski, Emos, Ergom, Kopos Elektro, 
Led-Pol, Orno Group, Tadpol, Tracon Electric, 
Wojnarowscy, TT Plast.

Spotkanie było okazją do podzielenia się 
wrażeniami z działalności spółki, możliwo-
ścią podsumowań oraz nagrodzenia wysiłku 
w działaniach na rzecz współtworzenia sukcesu 
całej organizacji. Podczas wieczoru doceniono 
dokonania szerokiego grona osób oraz firm wy-
różniających się w działaniach na rzecz Grupy 
EL-SIGMA.

Wręczono także pamiątkowe statuetki wszyst-
kim obecnym firmom członkowskim. Jubile-
usz uświetnił koncert w wykonaniu czołowych 

muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia. Wieczór zakończył się uroczy-
stym bankietem w Walcowni - Muzeum Hut-
nictwa Cynku w Katowicach, podczas którego 
utrzymano konwencję muzyczną w nieco od-
mienionej i niezmiernie dynamicznej aranżacji 
Orkiestry Dziubek Band.

Grupa EL-SIGMA została powołana kilkanaście 
lat temu w celu konsolidacji rynku dystrybucji 
materiałów elektrotechnicznych. Początkowo 
w jej skład wchodziło osiem firm. Na prze-
strzeni kolejnych lat działalności dołączały 
kolejne firmy członkowskie. 

Obecnie skład Grupy liczy już 75 podmiotów 
wyłącznie z polskim kapitałem, które realizują 
sprzedaż za pośrednictwem niemal 120 punk-
tów handlowych w całym kraju. Organizacja 
jest jedną z pierwszych grup zakupowych zrze-
szających niezależne hurtownie oraz centra 
elektryczne i jest aktualnie najliczniejszą elek-
trotechniczną organizacją zakupową w naszym 
kraju, z potencjałem handlowym przekraczają-
cym w ubiegłym roku już 0,75 mld zł. 
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O nowelizacji Kodeksu 
spółek handlowych
na konferencji naukowej UŚ

24 czerwca br. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła 
się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Gospodarczego: Nowe prawo holdingowe i jego rola 
wobec wyzwań współczesnej gospodarki.

Za organizację wydarzenia odpowiadały przede 
wszystkim jednostki uniwersyteckie – Centrum 
Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Re-
gulacji Sektorowych oraz Zespół Badawczy 
Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwer-
sytetu Śląskiego. Dyrektorem Centrum oraz 
Liderem Zespołu jest współautor nowelizacji, 
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ. Wspar-
cie organizacyjne zostało udzielone także przez 
Kancelarię Pawełczyk i Wspólnicy oraz Instytut 
Prawa Gospodarczego, zajmujący się między 
innymi organizacją szkoleń z zakresu wspo-
mnianej nowelizacji.

Celem wydarzenia było przybliżenie zagad-
nień związanych z wchodzącą w życie w paź-
dzierniku 2022 r. nowelizacją Kodeksu spółek 
handlowych. Stanowi ona efekt długotrwałych 
prac legislacyjnych, których celem jest dosto-
sowanie przepisów prawa do praktyki funkcjo-
nowania grup spółek. Nowelizacja powstała 
z inicjatywy Ministerstwa Aktywów Państwo-
wych, a zaprojektowana została przez grono 
ekspertów ze środowisk naukowych, bizneso-
wych oraz członków Biura Reformy Nadzoru 
Właścicielskiego, którego dyrektorem jest dr 
Filip Ostrowski.

    Podczas uroczystego otwarcia konferencji 
wystąpili przedstawiciele władz miasta Kato-
wice, Ministerstwa Aktywów Państwowych 
oraz władz rektorskich Uniwersytetu Śląskiego. 
Następnie odbył się wykład inauguracyjny 
Przewodniczącego Zespołu eksperckiego ds. 
prawa koncernowego – prof. dra hab. Andrzeja 
Szumańskiego. 

Po zakończeniu oficjalnej części przepro-
wadzone zostały trzy panele eksperckie, 
w trakcie których wystąpiło szesnastu prele-
gentów. Stanowili oni grono głównych eksper-
tów, biorących udział w tworzeniu wcześniej 
wspomnianej nowelizacji. Katowicka Alma Ma-
ter w swych murach gościła m.in. dra Filipa 
Ostrowskiego, dra hab. prof. UW Dominikę 
Wajdę oraz Karola Macieja Szymańskiego 
(Partnera Zarządzającego RKKW). Nad porząd-
kiem prelekcji czuwali moderatorzy – dr hab. 
Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ oraz dr Marcin 
Kraśniewski. 

Szczególną uwagą słuchaczy cieszył się panel 
dyskusyjny pt. Nowe	prawo	holdingowe	w	funk-
cjonowaniu	strategicznych	spółek	 infrastruktu-
ralnych. Udział w tej części konferencji wzięli 
przedstawiciele środowisk biznesowych, dzia-
łający w strategicznych sektorach gospodarki, 

wśród których znaleźli się:
• Prezes PKP CARGO S.A. Dariusz Seliga, 
• Prezes WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. 
Jacek Boroń, 
• Członek Zarządu Grupy Veolia w Polsce  
dr hab. prof. WSB Krzysztof Zamasz, 
• Dyrektor Departamentu Prawnego Agencji 
Rozwoju Przemysłu r. pr. Jakub Lechowicz, 
Prezes Trakcja S.A.,
• r. pr. Przemysław Ciszak z Kancelarii 
 Pawełczyk i Wspólnicy. 

Podczas panelu miała miejsce ożywiona dysku-
sja na temat przyszłości funkcjonowania przed-
siębiorstw publicznych i prywatnych w dobie 
zmian wprowadzanych przez nowelizację.
Nadmienić należy również liczne wsparcie 
organizacyjne, które uzyskało to wydarze-
nie. Otrzymało bowiem aż 16 patronatów 
honorowych, w tym Ministerstwa Aktywów 
Państwowych, Krajowej Izby Gospodarczej, 
Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Pre-
zydenta m. Katowice oraz Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. 

W szczytowym momencie w konferencji udział 
wzięło ponad 120 uczestników. Transmisja z jej 
przebiegu jest dostępna na kanale YouTube 
Uniwersytetu Śląskiego. 

Fo
t. 

To
m

ek
 G

rz
ąś

le
w

ic
z



92

HOTEL I RESTAURACJA

Z WIDOKIEM 

www.27thfloor.pl
rezerwacje@27thfloor.pl
+48 32 601 00 27

www.courtyardkatowice.pl
rezerwacje@courtyardkatowice.pl
+48 32 438 93 50
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Green Energy Congress - wydarzenie,
na którym nie może Cię zabraknąć! 
Green Energy Congress to coroczne wydarzenie ekologiczne. Skierowane jest głównie do przedstawicieli 
przedsiębiorstw, samorządów, naukowców, organizacji oraz praktyków, wdrażających proekologiczne 
rozwiązania w swoich firmach. 

Kiedy, gdzie i jak? 

W tym roku Green Energy Congress od-
bywa się w dniach 4 i 5 października 2022 
roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. 
Na czterech scenach tematycznych zostaną 
poprowadzone inspirujące prelekcje, wykłady 
i panele dyskusyjne. Będzie również możliwość 
wzięcia udziału w licznych warsztatach oraz 
sesjach networkingowych. Dla tych, którzy nie 
będą mogli zjawić się osobiście, istnieje moż-
liwość wzięcia udziału w transmisji on-line, za 
pośrednictwem specjalnej, dedykowanej plat-
formy iPlatform.
W GEC 2022 weźmie udział ponad 60 prele-
gentów – wybitnych ekspertów i praktyków 
z zakresu Smart City/Smart Village, OZE, 
zrównoważonego rozwoju, oszczędności ener-
getycznej, GOZ, ESG - przedstawicieli samo-
rządu, biznesu oraz ośrodków badawczych 
i naukowych.

4 sceny tematyczne 

Ze względu na zróżnicowanie tematyczne oraz 
dużą ilość prelegentów, podzieliliśmy wykłady 
na cztery sceny - każda poświęcona jest od-
dzielnej branży, choć wszystkie spajają się 
w ekologiczną całość. 

Scena Zielona energia dla regionów dotyczy 
samorządów lokalnych i Smart City. Odbędą 
się na niej prelekcje na tematy m.in. energe-
tyki obywatelskiej, inteligentnego zarządzania 
gospodarką wodną w mieście, czy roli samorzą-
dów w transformacji energetycznej regionów. 
Scena Energetyka będzie skupiona wokół 

zagadnień takich jak: atom, wodór czy OZE. 
Zostaną na niej poruszone aktualne, a zarazem 
bardzo przyszłościowe tematy jak: tokenizacja 
energii, wodór jako nośnik energii, czy energe-
tyka jądrowa. 

Scena Zielona Gospodarka to tematy takie 
jak: przemysł, recykling i opakowania. Ekolo-
gia w branży chemicznej, czy eko-sprzęt AGD 
to tylko niektóre z interesujących wykładów. 
Natomiast Scena Społeczeństwo spodoba się 
miłośnikom eko-trendów w modzie i w życiu 
codziennym. Znajdą tutaj coś dla siebie miło-
śnicy eko-kosmetyków i ekologicznych trendów 
w motoryzacji.

Konkurs Top Eco 
Innovation

Projektem współtowarzyszącym Green Energy 
Congress jest konkurs Top Eco Innovation. 
W konkursie mogą wziąć udział: start-upy, 
firmy, przedsiębiorcy oraz organizacje, które 
mają pomysł na projekt lub są w trakcie wdra-
żania ekologicznych rozwiązań. Zgłoszenia do 
konkursu Top Eco Innovation mogą obejmować 
różne kategorie jak np. produkt, usługę czy też 
działanie CSR. Ideą konkursu jest wyłonienie 
nowych, ciekawych rozwiązań i rozpropago-
wanie ich na szeroką skalę. 

Dlaczego warto wziąć 
udział w Green Energy 
Congress? 

Wydarzenie to doskonała okazja do zdobycia 
nowej wiedzy z zakresu szeroko pojętej eko-
logii i zrównoważonego rozwoju, a także do 
wymiany kontaktów, co może zaprocentować 
w przyszłości. Potwierdzeniem sukcesu I edycji 
GEC jest nagroda portalu Lovekrakow.pl, przy-
znana w październiku 2021 r.. za: „Ekologiczną 
Inicjatywę roku”. 

Wszystkie informacje o wydarzeniu:
www.greenenergycongress.pl
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EKSPERT RADZI

Iwona Kubicz
Managing	Director	Procontent	Communication

Ekspert i doradca w dziedzinie komunikacji 
korporacyjnej, zarządzania kryzysem i public 
affairs. Członek Rady Programowo Biznesowej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czło-
nek jury w międzynarodowych konkursach: 
IPRA Golden World Awards, Stevie Internatio-
nal Bussiness Awards, Magellan Awards oraz 
w konkursie Złote Spinacze. Koordynowała 
projekty dla takich firm jak: Energa Operator, 
PKP Energetyka, Sanofi, Janssen, TEVA, Zen-
tiva, Grupa Adamed, Polpharma, Kongsberg 
Automotive, Becton Dickinson, Disney Chan-
nel oraz projekty infrastrukturalne wspierające 
rozwój R&D w Polsce.

Czy zagraża nam wielka rezygnacja? 
Jak komunikacja wewnętrzna PR i CSR mogą pomóc 

chronić firmę w czasie gospodarczych zawirowań?

Rosnąca inflacja, groźba kryzysu ekonomicznego, konflikt zbrojny na Ukrainie i zjawisko wielkiej re-
zygnacji – to wszystko zagrożenia, które zaczynają towarzyszyć nam w codziennym życiu. Co mogą 
zrobić pracodawcy, by chronić własne firmy w czasie zawirowań w gospodarce? Przede wszystkim, 
warto przyjrzeć się obecnym obawom Polaków, wdrożyć odpowiednie działania, cały czas usprawniać 
komunikację z pracownikami oraz bacznie śledzić rynkowe trendy. 

W Europie i na świecie pracodawcy zma-
gają się właśnie z falą wielkiej rezygnacji (the 
great resignation). Pracownicy po długim 
czasie pracy na home office, dłuższych inte-
rakcjach z rodzinami związanymi z większym 
budżetem wolnego czasu, choćby z powodu 
rezygnacji z dojazdów, coraz mniej chcą pra-
cować po 40 godzin tygodniowo. Powrót do 
biura i do starych wymagań oraz wykonywa-
nia pracy pod czujnym okiem pracodawcy, 
po miesiącach wolności i samodzielnego 
tempa w wyznaczaniu sobie zadań, dla wielu 
z nich kończy się wypaleniem zawodowym. 

Blisko 44%, to osoby, które aktywnie po-
szukują pracy, kolejne 9% jest otwartych na 
odejście, wynika z międzynarodowego bada-
nia na prawie 10 000 osób zrealizowanego 
przez Willis Towers Watson w 2022 roku. 
W firmach rosną koszty związane z rekruta-
cją, onboardingiem i utrzymaniem pracow-
ników, z drugiej strony również w Polsce 
pojawiają się pierwsze badania związane 
ze spadkiem zarówno nastrojów przedsię-
biorców, jak i konsumentów, co może zwia-
stować kryzys i konieczność gwałtownego 
cięcia kosztów w niedalekiej przyszłości. 
Zarząd jednego z dużych światowych ban-
ków JP Morgan Chase prognozuje wręcz 
w niedalekiej przyszłości nadejście gospo-
darczego huraganu. Poruszanie się po takim 
polu minowym jest, więc coraz trudniejsze 
dla wielu menadżerów, którzy podejmują 
decyzje wysokiego ryzyka i poszukują roz-
wiązań swoich problemów w komunikacji 
wewnętrznej, działaniach CSR oraz nowych 
trendach HR. 

Jak pracodawcy odpo-
wiadają na zmiany ryn-
kowe w Polsce?

W naszym kraju wielu pracodawców nie zdą-
żyło jeszcze zareagować na zmiany na rynku. 
W badaniach dot. pierwszego półrocza tego 
roku widać jednak pierwsze jaskółki wzrostu 
wynagrodzeń oraz zapowiedź pierwszych 
oszczędności. 
Jak wynika z raportu przeprowadzonego 
przez Procontent Communication na 

reprezentatywnej próbie Polaków niemal 
1/3 ankietowanych (28,4%) wskazała, że 
ich pracodawca nie podjął żadnych kroków, 
w celu przeciwdziałania skutkom wojny, 
które mogłyby odbić się na komforcie 
pracowników. 

Znaleźli się jednak także pracodawcy, którzy 
zdecydowali się podjąć działania. W 10,2% 
przypadków postanowili podnieść pensje 
pracowników. Z drugiej strony, niewiele 
mniej, bo 9%, podjęło się w ciągu ostatniego 
półrocza redukcji etatów. Były również przy-
padki, w których pracodawca w celu zredu-
kowania strat wobec odcięcia się od dostaw 
rosyjskich surowców energetycznych, wpro-
wadził do firmy programy nastawione na 
oszczędzanie energii w samej firmie oraz 
we flocie pojazdów. 

Najrzadziej pracodawcy decydowali się na 
wprowadzenie działań mających na celu 
automatyzację procesów – 5,4%, rezygna-
cję z najmu powierzchni biurowej – 5,7%, 
czy wprowadzenie dodatkowych benefitów, 
mających zapewnić dodatkową opiekę zdro-
wotną – 6,4%.
 

Od galopującej inflacji do 
problemów z remontem – 
jakie są dziś największe 
obawy Polaków?

Polacy zapytani o największe obawy na 
przestrzeni ostatniego półrocza, najczęściej 
wskazywali strach związany z wizją proble-
mów finansowych. Najczęstsze obawy wiążą 
się z ewentualnym wzrostem cen żywności, 
którego obawia się ponad połowa, bo 56,5% 
Polaków. Niewiele mniej – 39,7% obawia 
się również nieustannego wzrostu inflacji, 
któremu towarzyszy zmniejszanie się siły na-
bywczej. Trzecim najczęściej wskazywanym 
czynnikiem budzącym obawy Polaków, był 
bezpośredni atak zbrojny na Polskę. Strach 
o bezpieczeństwo militarne był wskazywany 
w 28,9% przypadków. Atak zbrojny budzi 
niepokój niemal 1/3 ankietowanych, inaczej 
jest natomiast w przypadku obaw o atak 
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cyberterrorystyczny. Rozwoju terroryzmu 
w Internecie i wzrostu fake newsów obawiało 
się zaledwie 5,4% Polaków. W 6,8% przypad-
ków, wskazywano strach przed konkurencją na 
rynku pracy, choć znacznie bardziej przeraża 
nas wizja powrotu obostrzeń i lockdownu – 
15,1% oraz widmo spadku PKB i początku 
kryzysu gospodarczego – 15,6%. 
 

Obawy o miejsce pracy. Co 
na to pracodawcy? 

Polacy zostali zapytani wprost: czy boją się 
o własną posadę wobec napływu znacznej 
liczby osób z Ukrainy? Jak się okazuje, spośród 
wszystkich ankietowanych, o utratę pracy boi 
się ok 23% osób. 
 

Co powinni więc zrobić 
pracodawcy?

Szefowie firm mogą czuć się w wielu wypad-
kach zdezorientowani. Jedne badania mówią, 
że chcemy pracować z biura inne, że lepiej 
byłoby pozostać w domach. Najważniejsza 
dla pracowników jest pensja, ale może też 
dobrze by firma była opiekuńcza i zapewniała 
rozrywkę, skracała tydzień pracy i oferowała 
„owocowe czwartki”. Nawet spełnienie tych 
wszystkich oczekiwań nie daje w rezultacie 
często efektu i rotacja cały czas rośnie. Co więc 
można zrobić? Podstawowa kwestią jest roz-
mawiać z własną załogą, pytać i obserwować, 
czego naprawdę oczekuje zespół. 

Bardzo ważną rzeczą, jaką powinni zrobić pra-
codawcy, jest wyeliminowanie jak najwięk-
szej niepewności związanej z zasadami pracy 
i procedurami obowiązującymi w firmie. Or-
ganizacja powinna jasno określić reguły gry, 

po zapoznaniu się ze zdaniem pracowników, 
w formie ankiet lub grup fokusowych, nt. tego 
jak ich praca powinna zostać na nowo zorgani-
zowana i zamknięta w ramy po pandemii. 

Następnie koniecznie trzeba odpowiadać na 
obawy pracowników i wyciszać ich negatywne 
nastroje związane z prognozowanym kryzysem. 
Widmo załamania się rynku pracy skłania wielu 
pracowników do podejmowania szybkich i im-
pulsywnych decyzji o zmianie zatrudnienia. Je-
śli branża sobie dobrze radzi i firma ma świetne 
wyniki warto podkreślać to w komunikacji do 
pracowników. Warto też odpowiadać na obawy 
pracowników związane z przyszłą kondycją 

przedsiębiorstwa, wskazywać rozwiązania, jakie 
firma przyjmuje w związku ze wzrostem inflacji 
oraz z galopującymi cenami energii. Kolejnym 
ważnym krokiem jest komunikowanie wyni-
ków firmy do pracowników i pokazywanie jak 
firma radzi sobie w obecnej sytuacji rynkowej. 
Warto zaprezentować również wizję firmy na 
skuteczną nawigację pośród wielu wyzwań 
i niewiadomych, jakie przed menadżerami 
stawia dziś gospodarka. Pracownicy powinni 
widzieć, że firma jest cały czas aktywna na polu 
przygotowywania się do zmian w gospodarce. 

Dobrym pomysłem jest też regularne komu-
nikowanie wynagrodzeń w ramach badania 
własnej branży, aby pokazać, że pensje wcale 
nie rosną tak szybko jak oczekiwania pracowni-
ków oraz, że u konkurencji, nie zarobią więcej, 
ponieważ badania płac nie wskazują, by kon-
kurenci oferowali wyższe stawki. Niepewna ko-
niunktura wymusza, bowiem na pracodawcach 
dużą ostrożność przed zatrudnianiem nowych 
kadr, jak również powstrzymuje przed pełnym 
poluzowaniem finansowych ram pozyskiwania 
nowych pracowników. 

Dobrze jest pokazywać pracownikom, jak może 
wyglądać ich work-life blance po pandemii oraz 
wspólnie z pracownikami ustalać, jak mogą łą-
czyć pracę z biura z pracą z domu, jak najmniej 
tracąc z dotychczasowej wolności. 

Na świecie branża public relations wskazuje na 
fakt, iż pracownicy są coraz bardziej zmęczeni 
obietnicami bez pokrycia, więc podejmowane 
przez firmy zobowiązania powinny być poparte 
czynami. Pracownicy i otoczenie firmy chcą 
widzieć działania, oraz relacje z prawdziwych 
wydarzeń, a nie słuchać deklaracji i obiet-
nic z ust zarządu. Działy PR oraz specjaliści 
z agencji powinni więc powrócić do planowania 
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wydarzeń w realnej rzeczywistości i zamiast 
prognoz pokazywać kolejne etapy realizacji 
projektów, inwestycji lub zmian.

Przyczyny odejść pracowników w głównej 
mierze są związane z finansami, ale obejmują 
też powody takie jak: wypalenie zawodowe, 
złą reputację firmy, czy też brak zgodności 
pomiędzy wartościami pracowników a prze-
konaniami wyznawanymi przez zarządzających 
firmą. Sposobem na radzenie sobie z tym pro-
blemem może być np. wdrożenie programów 
CSR i zaangażowanie pracowników w pracę 
społeczną. Coraz ważniejsze staje się jednak 
współdecydowanie pracowników, jak i klien-
tów firmy w dokonywaniu wyboru projektów 
wspieranych przez daną organizację. 

Spowolnić zjawisko wielkiej rezygnacji może 
w ocenie światowych ekspertów PR i HR, 
m.in. CSR współtworzony przez pracowni-
ków. Każde podejmowane wspólnie decyzje 
dotyczące własnego otoczenia pracowników 
wspierają, bowiem ich kondycję psychiczną, 
poczucie sprawczości oraz zadowolenie z życia. 
Programy CSR trafią do ludzi młodych, którzy 
są stosunkowo mało zmęczeni pandemią i z en-
tuzjazmem wkraczają na rynek pracy. Oczekują 
oni od organizacji nie tylko dobrej atmosfery, 
ale tez dbałości o klimat oraz możliwości zreali-
zowania swoich własnych celów takich jak np. 
podróże, zagraniczne staże, czy też rozwijanie 
własnych pasji i zainteresowań. 

Pomaganie lub dbanie o środowisko sprawdzi 
się jednak nie we wszystkich zawodach i gru-
pach wiekowych. Część pracowników szcze-
gólnie w zawodach związanych, na co dzień 
z niesieniem pomocy takimi jak służby, medycy, 
psychologowie etc., jest już, bowiem zmęczona 
pomaganiem - najpierw w czasie  lockdownu, 
a potem wybuchu wojny. W Polsce, w nie-
których zawodach, można już zaobserwować 
wyczerpanie związane z niesieniem pomocy 
lub rozczarowanie reakcjami osób, którym 
nieśliśmy pomoc. Warto, więc zapytać pra-
cowników, czy chcą nieść pomoc w ramach 
działań CSR i szefowie nie powinni takich zdań 
im narzucać. Coraz częściej możemy, bowiem 
znaleźć branże, w których bardziej adekwatne 
od zachęcania i aktywizowania do pomagania 
może być dostarczenie pomocy pracownikom 
w zadbaniu o siebie, własne potrzeby, wycisze-
nie i radzenie sobie z własnymi negatywnymi 
emocjami. 

Co jeszcze możesz zrobić?

1. Zadbaj o dobry onboarding – nawet, jeśli 
pracujesz hybrydowo zainwestuj w komunika-
cję wspierającą onboarding, przygotuj materiały 
wideo dołącz do nich najważniejsze narzędzia 
i systemy, które muszą znać pracownicy oraz 
pokaż im, jak mogą poszukiwać informacji 
wewnątrz firmy oraz komunikować się z in-
nymi członkami organizacji. Dla osób, które 

dołączały do zespołu 
w pandemii możesz 
ponowić onboarding 
już na żywo w bardziej 
bezstresowej atmosfe-
rze pracy hybrydowej. 
Jeśli twoja firma po-
wróciła do biura, wy-
korzystaj czas przed 
kolejną falą na pozna-
nie się pracowników 
oraz integrację zespołu.

2. W komunikacji prze-
rwa w czasie pandemii 
może być wykorzy-
stana na ustanowienie 
ambasadorów, czyli 
osób, które będą 
współuczestniczyć 
w tworzeniu treści 
w Twojej firmie i pro-
mocji jej kultury orga-
nizacyjnej. To też dobry 
czas, by nagrać z am-
basadorami materiały wideo, przeprowadzić 
wywiady na żywo, stworzyć cykl podcastów 
etc. Warto wykorzystać czas przed nadejściem 
jesieni na zgromadzenie treści, czyli contentu 
do komunikacji. Dobrym pomysłem jest rów-
nież budowanie małych zadaniowych zespołów 
funkcjonujących pomiędzy działami firmy, które 
realizują swoje projekty razem przez kilka-kil-
kanaście tygodni pod okiem moderatorów lub 
managerów projektów. 

3. Łącz ludzi w sieci z pomocą ambasadorów 
oraz mentorów. Ustanawiaj sieć wsparcia, 
dla ekspertów, liderów i menedżerów, tak by 
w przypadku kolejnych trudności i wyzwań dla 
organizacji szybciej mogli reagować na zmiany 
i potrafili ze sobą współpracować. Przy budo-
waniu programów mentoringowych możesz 
również zadbać o przyszłe plany sukcesji w fir-
mie, tak by zjawisko wielkiej rezygnacji oraz 
odejścia pracowników z firmy w mniejszym 
stopniu paraliżowały jej codzienne działanie. 

4. Pozwól pracownikom wyładować stres 
w formie eventów sportowych lub pracy z cia-
łem i oddechem. Ułatw swojemu teamowi reset 
od codziennych napięć i obaw wywoływanych 
przez zmieniające się otoczenie, zarówno go-
spodarcze, jak i geopolityczne. Zorganizuj bieg 
lub mecz firmowy lub dołącz ze swoim zespo-
łem do większej imprezy sportowej organizo-
wanej w Twoim mieście. 

5. Cały czas inwestuj w kompetencje technolo-
giczne swoich pracowników. Niestety, bardzo 
niewielki odsetek Polaków zdaje sobie sprawę 
z zagrożeń cybernetycznych, dlatego warto 
pracowników uczulać na potencjalne ataki, 
szczególnie w przypadku branż strategicznych 
i sektorów wrażliwych. 

6. Cały czas udoskonalaj własne narzędzia ko-
munikacji zdalnej, by były szybkie i efektywne 
oraz pozwalały na natychmiastowy  feedback 
ze strony pracowników. Korzystaj z narzędzi 
komunikacji, takich jak np. komunikatory bizne-
sowe typu Slack, umożliwiające pracownikom 
ciągłą komunikację w czasie rzeczywistym. 
Pozwalaj też na organizację spotkań ad hoc 
o swobodnym przebiegu bez odgórnie na-
rzuconego scenariusza działań, tak by jak naj-
bardziej spotkania online zbliżyć do spotkań 
odbywanych, na co dzień w biurze.

7. I w końcu nagradzaj najlepszych za ich 
wyniki. 

8. Bądź dostępny w kanałach social media, na 
komunikatorze lub na mailu. Nawet w świecie 
online - warto by szef miał cały czas uchylone 
drzwi i by można było do niego przyjść poroz-
mawiać o swoich problemach. 

Na koniec wskazane jest, aby osoby zarządza-
jące zadbały również o siebie i swój własny 
czas na odpoczynek. Warto może przemyśleć 
czy pierwsze urlopy dla kadry menedżerskiej 
nie powinny być dłuższe np. 3-tygodniowe, by 
rzeczywiście można było zredukować napięcie, 
czy zamiast kilku lub kilkunastu szkoleń rozwo-
jowych, nie zrobić jednego dwóch premium, 
a resztę czasu przeznaczyć na czas wolny dla 
osoby wyróżnionej. Należałoby również, cały 
czas inwestować w rozwój kadr menedżerskich 
w radzeniu sobie ze stresem, napięciem oraz 
z negatywnymi emocjami, które od prawie 
dwóch lat towarzyszą nam na co dzień w pro-
fesjonalnych wyzwaniach i nie zanosi się, aby 
sytuacja miała się poprawić. 
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IGREK PŁYWA W CHAOSIE
JAK RYBA W WODZIE 

Pokolenie Y – jak z nim współpracować
i jak nim zarządzać?

Dlaczego w dzisiejszym świecie tak dużo mówi się o pokoleniach? Odpowiedź jest prosta: tempo zmian 
w ostatnim kilkudziesięciu latach powoduje, że ilość zmian w jednostce czasu przerosła nasze możliwo-
ści monitorowania ich, rozumienia, a co za tym idzie przygotowania się do nich i wprowadzenia działań 
dostosowawczych. Każde kolejne pokolenie charakteryzuje się tak odmienną specyfiką, że jednym 
z największych wyzwań ludzkości jest teraz odpowiedź na pytanie – jak się komunikować z następnym 
z kolejnych pokoleń. 

Skala tego zjawiska? Na rynku mamy dzisiaj 
aż 5 odrębnych pokoleń: T - tradycjonaliści 
– seniorzy (traditionals, maturists) – urodzeni 
przed 1945 r., BB - baby-boomers – urodzeni 
przed 1965 r., pokolenie X – urodzeni przed 
1980 r., pokolenie Y – przed 1995 r. oraz po-
kolenie Z – urodzeni po 1995 r. Każde z nich 
ma swoje zasadnicze cechy i zachowania, 
tworzące zdecydowaną odrębność myślenia 
i postępowania od „sąsiadujących” pokoleń. 
Dzisiaj proporcje – odpowiednio do wyżej 
wymienionej listy pokoleń – są następujące: 
T – 3 proc., BB – 33 proc., X – 35 proc., Y – 29 
proc., Z – jeszcze nie są pełnoletni, na razie 
pracują na część etatu lub jako praktykanci.

Teraz pojawia się pytanie drugie: a dlaczego 
dzisiaj skupiamy się tak bardzo na pokoleniu 
Y? Otóż, już za mniej niż 10 lat około 75 proc. 
osób na rynku pracy będzie reprezentowane 
właśnie przez tą generację! Drugi powód jest 
równie istotny – już dzisiaj pokolenie Y jest ak-
tywne biznesowo i… bardziej przystosowane 
do działania w obecnej ekonomii chaosu niż 
dojrzalsi wiekowo… przełożeni.

Y – Nielojalni? 
Nieodpowiedzialni?

Najpierw zajmijmy się tematem – jak ich roz-
poznać? Cóż, jeśli powiemy Igrekowi, że kie-
dyś nie było dostępu do Internetu, usłyszymy 
pytanie: „Przez ile minut?”. Igrek potrafi nie 
tylko zrozumieć sms-a z tekstem „c u 2nite b4 
11, thnx”, ale najczęściej tak pisze… Nie może 
uwierzyć, że kiedyś pieluszki były zrobione 
z materiału, a już pranie ich jest dla niego 
zupełnie niewyobrażalne! Zna tylko swiat 
z AIDS i nie wie kiedy była Zimna Wojna, nie 
wie kto to Jim Morrison czy Roger Waters 
albo Electric Light Orchestra. Pierwszy tele-
fon komórkowy miał już na studiach i nie po-
siadał nigdy odtwarzacza płyt kompaktowych.

A jak są postrzegani przez starsze pokole-
nia? Tu warto się zatrzymać. Inność Igreków 
powoduje, że ich zachowania są często nie-
zrozumiałe dla Iksów, więc są interpreto-
wane przez pryzmat „iksowski” – co tworzy 
wiele stereotypów, często niewiele mających 
wspólnego z… rzeczywistością! Oto one:
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• Pokolenie Y jest NIELOJALNE. Cóż, często 
„uciekają” od Iksów, gdyż Ci chcą nimi „rządzić”, 
a to po prostu niemożliwe! Igreki są nastawione 
na współpracę, na współtworzenie – Iksy chcą 
wydawać polecenia.
• Pokolenie Y jest NIEODPOWIEDZIALNE. 
Często ta opinia tworzona jest na podstawie 
zero-jedynkowej oceny: Dostali zadanie – 
zamiast je zrealizować - non-stop zawracają 
głowę pytaniami plus… wychodzą równo 
o 16:00, mimo że robota nie jest skończona. 
Ale skąd Iks ma wiedzieć, że – gdyby pozwolić 
Igrekowi „zrobić to po swojemu” byłaby duża 
szansa, że zadanie byłoby zrobione! Co prawda 
przy pomocy wielu znajomych, na Facebooku 
i Twitterze…
• Pokolenie Y NIE LUBI MONOTONNYCH 
ZADAŃ. A kto lubi? BB i Iksy rozumieją od-
powiedzialność jako akceptację, że pewne 
rzeczy muszą być takie jakie… były zawsze 
i dalej muszą takie być. Szukanie elastyczno-
ści przez Igreka między innymi, przejawiające 
się w kwestionowaniu standardów i szukaniu 
rywalizacji (czyli zabawy), dla „starszych” jest 
często niesubordynacją…
• Pokolenie Y NIE LUBI SZTYWNYCH REGUŁ. 
A kto lubi? Niemcy, Czesi (uwarunkowania kul-
turowe) i Ci, którzy widzą stabilizację w… braku 
zmian – czyli utopiści. Pokolenie Y szuka zmian, 
wykorzystuje je, bawi się nimi. Dla nich świat 
to wielopłaszczyznowość rzeczywistości, to 
wielowektorowość codzienności, to robienie 
wielu rzeczy naraz. Dlatego – oglądając coś 
na YT sprawdzają Facebooka na smartfonie, 
jednocześnie jedząc frytki albo zdrowe mar-
chewki, przysłuchując się rozmowie rodziców.
• Pokolenie Y ma NIEREALISTYCZNE WY-
MAGANIA FINANSOWE. Oczywiście, że tak. 
Szczególnie wtedy, gdy na rozmowie kwalifika-
cyjnej… i tu opowiem historię mojej współpracy 
z grupą inżynierów – budowlańców, kierowni-
ków budów dużej firmy deweloperskiej.

Kto kogo „spuścił na 
drucie”

Pewnego dnia (był to rok 2008) prowadziłem 
zajęcia menedżerskie dla piętnastoosobowego 
zespołu dużej firmy deweloperskiej. Tematem 
było zróżnicowanie pokoleń na rynku pracy. 
Padło z moich ust zdanie: „Pokolenie Y ma 
wspólną cechę z pokoleniem Tradycjonali-
stów (Seniorów) – dla nich pieniądz nie jest 
najważniejszy - w odróżnieniu do pokolenia X”. 
Wtedy jeden z uczestników, (umówmy się, że 
Piotr) w wieku około 50 lat, żachnął się, mó-
wiąc: „A właśnie to nieprawda! Oni są pazerni 
na pieniądze!”. „Proszę, rozwiń temat. Z czego 
wynika, że tak uważasz?” - spytałem. W jego 
głosie czuć było pewność siebie: „W zeszłym 
tygodniu przyszedł do mnie na rozmowę kwa-
lifikacyjną inżynierek, taki zaraz po studiach. 
Zacząłem z nim rozmawiać. Spytałem na wstę-
pie – co potrafi?” Tu ja wszedłem z pytaniem: 
„Jeżeli on był zaraz po studiach to przecież nic 
w praktyce nie potrafi!” Na to nasz opowiadacz 

z ogromnym entuzjazmem rzucił: „No właśnie! 
Nic!” „No to po co pytałeś, jeżeli znałeś od-
powiedź?” - spytałem „Przecież to go tylko 
zdołowało!” Budowlaniec szybko uciekł przed 
odpowiedzią na to pytanie, mówiąc: „Dlatego 
zapytałem go <Ile chce Pan zarabiać?>” Wszy-
scy na sali byli ciekawi ciągu dalszego. Ja też, 
więc spytałem: „No i co?” A kierownik z wielo-
letnim doświadczeniem poprawił się na swoim 
krześle i z oznaką triumfu na twarzy wycedził: 
„Siedem i pół tysiąca złotych! Siedem i pół ty-
siąca!” – powtórzył. A Ty, Krzysztof, twierdzisz, 
że dla nich pieniądze nie są najważniejsze!!!” 
„I co wtedy powiedziałeś?” „Jak to co?! Spu-
ściłem go po drucie!!!” Jego twarz emanowała 
triumfem, jego podbródek uniósł się lekko 
w górę – Napoleon! Wtedy podszedłem do 
jego stołu i lekko nachyliłem się nad nim, po 
czym spokojnym głosem powiedziałem: „Mam 
dla Ciebie dwie informacje. Złą i bardzo złą. 
Którą chcesz usłyszeć najpierw?” On patrzył się 
na mnie lekko zaskoczony. Więc ja ciągnąłem: 
„Ta zła jest taka, że z bardzo dużym prawdopo-
dobieństwem zadziałałeś na szkodę firmy. Co 
prawda nieświadomie, ale jest duża szansa, że 
odrzuciłeś kandydata, który mógł okazać się 
dobrym narybkiem, gdyż niczego się o nim nie 
dowiedziałeś:. Piotr dalej milczał. „A ta druga, 
bardzo zła to to, że to nie Ty go spuściłeś po 
drucie, ale on Ciebie!” „Dlaczego?” spytał zdu-
mionym głosem Piotr. Więc kontynuowałem… 
„Jaka jest rynkowa pensja dla nowego inży-
niera pracującego na budowie?” Poruszył się, 
z wigorem odpowiadając: „No właśnie, o to mi 
chodzi! Na start na rynku płacą 3– 3,5 tysiąca. 
U nas kierownik budowy z dziesięcioletnim do-
świadczeniem zarabia 6 tysięcy!” W jego głosie 
można było usłyszeć pewność, że liczby mó-
wią same za siebie. Wtedy zapytałem: „Piotrze, 
gdybyś przyjmował się do pracy wiedząc, że 
rynek oferuje między 3 a 3,5 tysiąca złotych 
- a chciałbyś dostać wyższą stawkę – np. 4 ty-
siące – to od jakiej sumy zacząłbyś ewentualne 
negocjacje?” Chwilę się zastanawiał, po czym 
cicho rzekł: „No pewnie ze cztery i pół tysiąca, 
może cztery trzysta…” „Też tak myślę” ciągną-
łem swój wywód. „Pozwól, że Ci wytłumaczę, 
dlaczego to on zrezygnował z Ciebie i z pracy 
w Twojej firmie. Ponieważ to jest Y, dla niego 
więc PODSTAWOWĄ KWESTIĄ JEST JEGO 
SAMOREALIZACJA, rozwój, możliwość działa-
nia w środowisku, w którym może brać udział 
w procesach podejmowania decyzji. Kiedy Ty 
zadałeś mu pytania <co potrafi?> i <ile chce 
zarabiać?>, on zorientował się, że w tej firmie 
nie ma szans na to, czego Igrek szuka. Więc… 
powiedział Ci taką sumę, abyś przypadkiem nie 
zaproponował mu pracy – dlatego „przywalił” 
aż 7 i pół tysiąca! Był błyskotliwy i kulturalny. 
Zamiast wstać i powiedzieć <do widzenia> - on 
dyplomatycznie zrobił z siebie wariata, abyś 
pozwolił mu spokojnie odejść w glorii prze-
konania, że to z nim coś jest nie tak!” Piotr 
posmutniał na twarzy, a że był mimo wszystko 
dojrzałym facetem, patrzył na mnie ze wzro-
kiem mówiącym „Rozumiem już";. A ja zakoń-
czyłem: „Dlatego, Panowie, rozmawiamy o tym. 

Po prostu się tego uczymy. Aby przyciągnąć 
Igreka, trzeba z nim rozmawiać o nim, o tym, 
czego oczekuje, co dla niego jest ważne i co 
to dla niego znaczy <rozwój i samorealizacja>. 
Wtedy – jest duża szansa – że zaakceptuje 3 
i pół tysiąca”. 

Igrek pływa w chaosie jak 
ryba w wodzie

Igrek chce poczuć, że świat kręci się z nim, dla 
niego i z jego udziałem. To trudne do zaak-
ceptowania przez Iksa, którego credo życiowe 
brzmi: jeśli masz polegać na kimś, to tylko na 
sobie, a ufać nie można nawet sobie… 
Igreki mają wiele cech, które – jeżeli ich prze-
łożony ma świadomość możliwości ich wy-
korzystania – są szczególnie przystosowane 
do wymogów dzisiejszej ekonomii turbulencji 
– czyli chaosu i nielinearności. Jakie one są? 
Igreki dobrze czują się w chaosie – sami go 
z pasją tworzą! Dwa smartfony, Facebook 
+ Google, praca na klawiaturze tableta czy 
komputera – oczywiście z włączoną muzyką 
w słuchawkach. Dlatego zajmowanie się kil-
koma projektami czy zadaniami naraz to dla 
nich „normalka”. Nie boją się zmian, gdyż ich 
codzienność to ciągłe „skakanie” z tematu 
na temat. Wiedzą, jak wykorzystywać nowe 
technologie, aby sobie zorganizować pracę 
lepiej, bardziej optymalnie. Uwaga! Bardzo 
szybko będą szukać rozwiązań w Internecie, 
a w szczególności w mediach społeczno-
ściowych. Włączą w to swoich znajomych 
albo... znajdą nowych. Zorganizują się dosyć 
sprawnie. Oczywiście – informacje dotyczące 
projektu znajdą się w „necie”, ale… tego nie 
unikniesz. W zamian – dostaniesz kilka róż-
norodnych rozwiązań, narzędzi czy procesów, 
dzięki którym osiągniesz cele szybciej i… wydaj-
niej! Baby Boomerzy i Iksy na hasło „zadanie” 
myślą – „burza mózgów" lub „wujek Google”, 
Igreki zaś – Facebook albo po prostu „wrzucić 
na neta”. Dlatego też podstawą współpracy 
z Igrekiem jest umożliwienie im szybkiego do-
stępu do informacji, co w dużej mierze oznacza 
media społecznościowe. 

Denerwowanie się na Igreka, że ma włączony 
Internet to tak, jakbyśmy się denerwowali na 
rybę, że chce być zanurzona w wodzie cały 
czas… Odmianą tego „wymogu” jest szybki, 
stały dostęp do informacji wewnątrz organi-
zacji, czyli posiadanie jakiejś odmiany intra-
netu lub jakiejkolwiek platformy komunikacji 
wewnętrznej. Inną składową tego obszaru jest 
możliwość pracy z dowolnego miejsca – a więc 
mobilność. Dla przełożonego ze starszego po-
kolenia to obawa utraty kontroli nad tym, co 
robi Igrek… cóż… i tak Igreka nie upilnujesz, 
więc lepiej mu dać swobodę i jego zabawki! 
Bo zdemotywowany przedstawiciel pokolenia 
Y nie będzie pracował – po prostu… zrezygnuje 
z pracy! Wrzuci info na net i zaraz poszuka 
sobie czegoś innego… A informacja o Twojej 
firmie dotrze do świata szybciej niż Ty do domu.
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Kompetencje i wiedza 
dobrego przełożonego 
Igreka 

Podstawą stylu zarządzania Igrekiem jest po-
dejście partnerskie, czyli partycypacyjne. Igrek 
musi poczuć się częścią zespołu i musi mieć 
poczucie wpływu na to, co się dzieje, jeżeli 
chcesz z niego zrobić wydajnego podopiecz-
nego. Mało tego, Igrek potrzebuje posiadać 
jakiś zakres autonomii w podejmowaniu decyzji 
w ramach swojego zespołu. Jednocześnie – 
mimo że dąży do dużej samodzielności – jego 
mentalne podejście nie opiera się na iksowskim 
założeniu „zadanie wykonać, o problemach nie 
meldować”. Wprost przeciwnie. Igrek potrze-
buje częstej informacji zwrotnej i dostępu do 
przełożonego, aby być zmotywowanym potrze-
buje wiedzieć - tu i teraz - czy to co robi jest 
dobre czy złe! Ta cecha może bardzo drażnić 
przełożonego, gdyż dla starszego pokolenia 
wygląda to, jakby miał „niańczyć” pracownika! 
Praca zespołowa dla środowiska Igreków to 
świat ciągłej wymiany informacji, stymulacji 
emocjonalnej, wsparcia, kontestacji decyzji, 
ustalonych procesów czy nawet celów. To 
przez przełożonych często dzisiaj traktowane 
jest jako impertynencja młodych, „zadziera-
nie nosa” i brak przygotowania do życia – nie 
mówiąc o respekcie do starszych. To niedobra 
interpretacja. Igrek nie ma „świętości” typu 
„szacunek do zdania starszych”. I to nie jest 
brak kultury. To po prostu inna kultura. Dla 
Igreka fakt jest faktem, logika logiką. On jest 
częścią społeczeństwa, więc jest jednym z jego 
członków - równych członków - co do praw. 
I już. A swoją drogą, zazwyczaj pytam starszych 
menedżerów: „A Twoje dziecko zachowywało 
się w stosunku do Ciebie jako nastolatek tak jak 
Ty w stosunku do swoich rodziców?” Zazwyczaj 
reakcją jest milczenie pełne uświadomienia so-
bie, że świat się szybko zmienia…

Niestety, potrzeba ciągłej komunikacji i fe-
edbacku wynika także z pewnej słabości 
Igreków. Otóż, pokolenie to NIE POTRAFI 
DZIAŁAĆ PROJEKTOWO. Jego „solą życia” 
jest „skakanie z tematu na temat”, szukanie 
stymulacji w zmienności, „przeskakiwanie 
w swoim smartfonie w ciągu 1 godziny przez 

8 różnych aplikacji, wysłanie 12 smsów lub po-
stów, odczytanie w międzyczasie 27 postów 
od kogoś” – jednocześnie kreując rozwiązanie 
dla wyzwania, nad którym pracuje. Nie sprzyja 
to generowaniu umiejętności konsekwentnej 
realizacji jakiegoś ciągu działań – tak jak to jest 
w projektach. Działanie linearne dla Igreka to 
nuda i demotywacja. Dlatego istotną kompe-
tencją przełożonego takiego „zwierzęcia cha-
osu” jest dawanie mu zadań krótkich, z krótkimi 
„deadlinami”, cały czas z celem stymulowania 
zaangażowania Igreka. To trudna kompetencja. 
Szczególnie, że nie może istnieć sama w sobie. 
Styl zarządzania, planowanie pracy i rozdział 
zadań, sposób rozliczania – wszystko to musi 
wspomagać filozofię delegowania „krótkich 
tematów”. To jedna z największych barier do 
pokonania dla osób zarządzających dzisiaj.

Wartości Igreka – partner-
stwo i atmosfera

Elementem zasadniczym systemu wartości 
pokolenia Y jest uznanie go jako partnera 
w konwencji komunikacji wielokierunkowej 
i bez żadnych ograniczeń. Igrek jest bardzo 
wyczulony na poszanowanie jego systemu 
wartości w ogóle. Bardzo jest wyczulony na 
dobrą atmosferę pracy. Żadne pieniądze nie 
przytrzymają go w miejscu, gdzie traktowany 
jest źle lub gdzie jest ignorowany, niezauwa-
żany. Igrek jest trochę jak dziecko, które szybko 
się nudzi i traci motywację do działania, jeśli 
nie ma na niego zwróconej uwagi. Z pracy 
z wieloma menedżerami, zarówno w małych, 
jak i ogromnych firmach, wynoszę taką oto 
obserwację: większość menedżerów star-
szego pokolenia emanuje irytacją, że młodzi 
pracownicy wymagają „aż takiego zadbania”, 
że tak bezwzględnie nie akceptują starego, nie 
wspominając już hierarchicznego, ale nawet 
projektowego czy procesowego podejścia do 
rzeczywistości. Postrzegają to jako niesolid-
ność, nijakość, nieprzygotowanie do życia, etc. 
Ja im na to mówię: „O.K., to poszukaj innych 
pracowników”. Oni na to: „Ale innych nie ma!” 
Więc krótko reaguję: „To albo zamknij firmę, 
albo naucz się pracować z Igrekami”. Brutalnie 
logiczne przedstawienie tego tematu działa jak 
kubeł zimnej wody… Dociera… Tu też pojawia 

się dodatkowy aspekt, o którym trzeba pamię-
tać. Gdyby ten menedżer znalazł pracowników 
ze starszego pokolenia – miałby także ogromny 
problem. Ekonomia turbulencji, ciągłych zmian, 
wielowektorowości działań, chaos rynkowy 
i wymóg planowania nielinearnego wyma-
gają innych kompetencji i stylu działania niż 
pokolenia BB czy X. A przystosowane jest do 
tej rzeczywistości właśnie pokolenie Y. Więc 
trzeba się uczyć i zmieniać Szanowny Prezesie 
czy Dyrektorze! Igreki szybko rozszyfrują fałsz 
czy grę. 

Chcą otwartości, autenty-
zmu i szczerości

Przepływ informacji między pracownikami jest 
natychmiastowy. Wyłapią wszystko i powiedzą 
Ci o tym. Wyłapią wszystko szybko, gdyż piszą 
krótkie informacje… i takie też lubią otrzymy-
wać. Proste, zwięzłe. 120–140 znaków, a jak 
więcej – to wyślą Ci link gdzie możesz doczytać 
– jeśli jesteś zainteresowany. Wychowani na 
ikonkach, komiksach i grach komputerowych 
– oczekują prostego, klarownego i ATRAKCYJ-
NEGO przekazu, często używając i oczekując 
humoru. Ironia jest ich stylem komunikacji – bo, 
gdy czegoś nie akceptują – dają o tym znać 
od razu.

Igrek to człowiek kreatywny. Jeśli ma świado-
mość, że jego praca ma znaczenie. Zapewnij mu 
więc dużą elastyczność pracy i powiąż działanie 
swojej firmy czy prace Twojego działu z poję-
ciem „odpowiedzialności społecznej”. Niesegre-
gowanie śmieci to dla Igreka dyskwalifikacja. 
Jeśli jego praca lub jej wyniki zawierają w sobie 
elementy wpływające na „polepszenie świata” 
– w to mu graj!
Nie oczekuj od Igreka zaawansowanych 
umiejętności technologicznych. Upraszczaj 
im wszystko, co na ich drodze albo… pozwól 
im uprościć. Pozwól im działać w zespołach. 
Tu kolejna uwaga o „inności”. Pokolenie Y nie 
potrafi pracować siedząc na wprost siebie i roz-
mawiając. Możemy to zauważyć w kawiarni lub 
w parku, kiedy się spotykają. Każdy ma jakiś 
nośnik elektroniczny, często milczą lub zdaw-
kowo przekazują sobie informacje skrótami, 
nie patrząc na siebie. Dlatego pracy w zespole 
w rozumieniu „rozmawiania” trzeba ich uczyć. 
Tak samo, jak trzeba ich uczyć pisania. Nie po-
trafią pisać raportów – ich to denerwuje, gdyż… 
wymaga postawienia więcej niż 140 znaków!

Szanowny Menedżerze! Stoi prze Tobą duże 
wyzwanie. Jeśli podejdziesz do tego z otwar-
tością i świadomością, że nie ma innego wyjścia 
– będzie łatwiej. Otwórz się na pokolenie, które 
będzie niedługo dominować ilościowo. Mini-
malizuj więc bariery – oczywiście z zachowa-
niem zdrowego rozsądku. A co to jest „zdrowy 
rozsądek” w tym przypadku? Nie wiem. Omów 
to z Igrekami w swoim dziale. Nie musisz „twa-
rzą w twarz”. Wystarczy smartfon czy inna plat-
forma komunikacji.
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KREATYWNE 
SPOTKANIA 
NA CZASIE

Zorganizuj spotkanie 

w Vienna House Easy Katowice!

12:20
100%

vienna.house.stories

Follow

Vienna House 

W sercu Katowic, z profesjonalną obsługą, 

nowoczesnymi technologiami, smacznym jedzeniem 

i różnorodnymi aranżacjami przestrzeni. #mice 

#viennahouseeasy #endlessexploration #konferencje

1.178 6.624 1.373
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CZTERY DOMENY CYBERSECURITY 
- różnorodność ról w branży 

cyberbezpieczeństwa
Szacuje się, że w 2021 roku w Polsce w branży cyberbezpieczeństwa było ok. 17 500 nieobsadzonych 
stanowisk.1 Ten niedobór pracowników nie maleje, branża rozwija się w ujęciu wykładniczym, na rodzimym 
rynku na jednego kandydata przypada ok. 7 nieobsadzonych stanowisk – zarówno wśród ekspertów 
z dużym doświadczeniem, jak i młodszych specjalistów oraz stażystów, czyli kandydatów z poziomu 
tzw. entry level. Możliwości rozwoju na ścieżce cyberbezpieczeństwa jest wiele, a branża stale rozwija 
się, odpowiadając na pojawiające się wyzwania – jakie trendy będą widoczne w cybersecurity najbliż-
szych miesiącach? Jakimi obszarami warto się zainteresować? Oto cztery z nich. 

Bezpiecznie jak w chmurze 
– Cloud Security

Chmura napędza coraz więcej dziedzin na-
szego życia i usług korporacyjnych, z których 
korzystamy na co dzień, dlatego wszystkie 
podmioty rozwijające rozwiązania chmurowe 
traktują bezpieczeństwo danych priorytetowo. 
Bezpieczeństwo chmury to cały pakiet techno-
logii, protokołów i najlepszych praktyk, które 
chronią środowiska przetwarzania, aplikacje 
i dane przechowywane w chmurze. Aby środo-
wisko to było bezpieczne, należy pamiętać nie 
tylko o technologii, ale i zarządzaniu oraz pro-
cedurach. Fragmentacja spowodowana wyko-
rzystaniem wielu rozwiązań chmurowych oraz 
środowisk hybrydowych, jak i złożoności eko-
systemów w jakich funkcjonują firmy, prowadzi 
często do zwiększenia podatności na ataki oraz 

utrudnia zarządzanie bezpieczeństwem.
– Jesteśmy	w	okresie	transformacji	z	rozwiązań	
tradycyjnych	do	chmury.	Klasyczna	infrastruk-
tura	wzbogaca	się	o	rozwiązania	chmurowe,	ale	
tradycyjne	rozwiązania	wciąż	pozostają	w	użyciu	
i będą	z	nami	jeszcze	co	najmniej	kilka	lat.	Eks-
perci	z	branży	cybersecurity	muszą	więc	posiadać	
szerokie	kompetencje	w	zakresie	analityki	i moni-
toringu.	 Ich	wykorzystanie	pozwoli	utrzymywać	
wysoki	 poziom	bezpieczeństwa	 infrastruktury,	
a zwłaszcza	dostępu	do	danych	współdzielonych	
i zlokalizowanych	w	chmurze.	Musimy	szybko	re-
agować	na	wszelkie	pojawiające	się	zagrożenia	
lub	wykryte	 luki – mówi Rafał Pluta, Head of 
Cybersecurity w Capgemini Polska.

Prawdziwa wartość architektury bezpieczeń-
stwa wykorzystującej chmurę opiera się na ak-
tywnej komunikacji pomiędzy szerokim gronem 

interesariuszy oraz na prostych i przejrzystych 
regułach. Usługi cybersecurity wykorzystują 
wiedzę ekspertów oraz najnowsze trendy tech-
nologiczne dostępne na rynku w celu ochrony 
zasobów organizacji. Ponadto w Capgemini 
stosuje się zasadę: „think as threat actor do”, 
która pozwala opracowywać procedury bez-
pieczeństwa. Odpowiednio przyjęta strategia 
to podstawa budowy bezpiecznej chmury i ten 
aspekt będzie mocno rozwijał się w najbliż-
szej przyszłości.

Zarządzanie tożsamością 
i dostępem

Kolejny obszar cyberbezpieczeństwa, na który 
warto zwrócić uwagę to zarządzanie tożsamo-
ścią i dostępem (ang. IAM, Identity and Access 
Management). Jest to część cybersecurity, która 
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odpowiada za tożsamości cyfrowe i dostęp 
użytkowników do danych, systemów i zasobów 
organizacji. Zabezpieczenia IAM obejmują za-
sady, programy i technologie, które zmniejszają 
ryzyko dostępu osób niepowołanych do da-
nych firmowych. Identyfikacja, uwierzytelnianie 
i autoryzacja użytkowników, przy jednoczesnej 
kontroli dostępów nieupoważnionych – na tym 
koncentrują się systemy IAM. To jedno z naj-
skuteczniejszych narzędzi zabezpieczających 
przed zagrożeniami wewnętrznymi, w znaczący 
sposób wpływające na zmniejszenie liczby in-
cydentów nieautoryzowanego dostępu. Na-
rzędzia i systemy typu IAM są doskonałym 
rozwiązaniem do zarządzania ryzykiem oraz 
bezpieczeństwem organizacji.

–	Role	związane	z	zarządzaniem	tożsamością	i do-
stępem	mogą	obejmować	bardzo	wiele	obszarów,	
począwszy	od	usług	katalogowych	tożsamości,	
zapewniania	i usuwania	dostępu	użytkowników,	
wdrażanie	technologii	IAM	jako	takiej,	wraz	z	po-
wiązaną	infrastrukturą,	czy	praca	nad	bezpieczeń-
stwem	cyklu	rozwoju	aplikacji,	audyty,	testowanie,	
identyfikowanie	wraz	z	obsługą	wyjątków	i wiele	
innych	aspektów.	Te	role	w	organizacji	mają	klu-
czowe	znaczenie	pod	kątem	oceny	ryzyka	oraz	
wewnętrznego	i zewnętrznego	bezpieczeństwa	or-
ganizacji.	To	wymaga	od	kandydatów	umiejętności	
zarówno	analitycznych,	jak	i miękkich	–	wiele	ról	
IAM	wymaga	wiedzy	technicznej,	jednak	jest	też	
personel	nietechniczny,	który	zajmuje	się	również	
analizą	biznesową,	zarządzaniem	ryzykiem,	audy-
tem,	zarządzaniem	projektami	i innymi	obszarami.	
IAM	to,	być	może	wbrew	pozorom,	bardzo	szeroka	
specjalizacja,	która	daje	duże	możliwości	rozwoju	
– dodaje Rafał Pluta.

GRC, czyli zarządzanie, 
ryzyko i zgodność

GRC (ang. Governance, Risk & Compliance) to 
z kolei obszar, który określa się jako mierzalny 
sposób obserwacji zasad i polityk firmowych, 
przy jednoczesnym przewidywaniu problemów 
w organizacji i procedur zarządzania tym pro-
cesem jako całością. Zmieniająca się dynamika 
biznesu i nowe technologie wymagają synchro-
nizacji tych trzech czynników – zarządzania, 
ryzyka i zgodności. Zarządzanie odnosi się do 
podejmowania decyzji, a ryzyko opisuje czyn-
niki, które mogą narazić organizację na niebez-
pieczeństwo. Ryzyka można zidentyfikować 
jako zagrożenia zewnętrzne lub wewnętrzne 
(drobne lub krytyczne). Zgodność obejmuje 
z kolei obszar prawa i regulacji.

Istnieje wiele możliwych ról, które można ob-
jąć w obszarze GRC – na poziomie podstawo-
wym mogą to być role oparte na praktycznych 
aspektach zarządzania ryzykiem, takie jak przy-
gotowywania polityk, ocena ryzyka i zgodność 
z istniejącymi zasadami. Na stanowiskach 
obejmowanych przez specjalistów z większym 
doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa, większa będzie także odpowiedzialność 

związana z zapewnieniem zgodności. Dla przy-
kładu, identyfikując potencjalne zagrożenia, 
należy znać aktywa organizacji i ich wartość, 
dlatego wymaga to regularnych rozmów z jej 
interesariuszami oraz wiedzy, jak przechowy-
wane są dane organizacji i jak przepływają 
między systemami. Podobnie, podczas oceny 
prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka wpły-
wającego na system lub zestaw informacji, 
należy ściśle współpracować z osobami z ze-
społu odpowiadającymi za pozostałe aspekty 
związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, 
w szczególności w zakresie zarządzania lukami 
w zabezpieczeniach i analizy zagrożeń.

Dedykowane centra bez-
pieczeństwa – SOC

Dedykowane centra operacji związanych z bez-
pieczeństwem (SOC, ang. Security Operations 
Center) to zewnętrzne jednostki, w których 
funkcjonują zespoły ds. bezpieczeństwa infor-
macji odpowiedzialne za bieżące monitorowa-
nie i analizę stanu bezpieczeństwa organizacji. 
Celem zespołów SOC jest wykrywanie, anali-
zowanie i reagowanie na incydenty związane 
z cyberbezpieczeństwem przy użyciu kombi-
nacji rozwiązań technologicznych i procesów. 
Centra operacji bezpieczeństwa zazwyczaj 
zatrudniają analityków i inżynierów ds. bez-
pieczeństwa, a także menedżerów, którzy 
nadzorują operacje związane z bezpieczeń-
stwem. Pracownicy SOC ściśle współpracują 
z zespołami reagowania na incydenty w orga-
nizacji, aby zapewnić szybkie rozwiązywanie 
problemów związanych z bezpieczeństwem 
po ich wykryciu.

– W	Capgemini	uruchomiliśmy	niedawno	taki	
ośrodek	bezpieczeństwa	w	Katowicach,	tu	mie-
ści	się	nasze	Cyber	Defense	Center.	Tego	rodzaju	
rozwiązania	stają	się	coraz	powszechniejsze	na	
świecie,	ponieważ	dzięki	nim	jesteśmy	w	stanie	
wielu	klientom	korzystającym	z	jednej,	dopraco-
wanej	przez	nas	platformy	zapewnić	ochronę	ich	
indywidualnych	systemów.	Tym	samym	klienci	
korzystający	 z	 takiego	 zewnętrznego	 centrum	
uzyskują	łatwy	 i szybki	dostęp	do	najnowszych	
kompleksowych	rozwiązań	bezpieczeństwa,	ma-
jąc	dodatkowo	możliwość	z	usług	SOC	w	modelu	
SOCaaS – mówi Beniamin Poznański, Head of 
CIS P&C Eastern Europe, w Capgemini Polska.

Zespoły funkcjonujące w ramach SOC muszą 
być różnorodne z uwagi na charakter takiego 
rodzaju jednostek – organizacjom oferuje się 
najlepsze dostępne systemy zabezpieczeń, ale 
także potencjał zróżnicowanego grona eks-
pertów. W takich zespołach funkcjonują ana-
litycy, inżynierowie odpowiedzialni za budowę 
i utrzymanie systemów oraz managerowie, któ-
rzy nadzorują operacje. Karierę w tym zakresie 
najlepiej rozpocząć na stanowisku analityka, 
a stąd możliwe jest kilka ścieżek rozwoju.

Według najnowszego raportu Światowego Fo-
rum Ekonomicznego (WEF), na świecie brakuje 
3 milionów specjalistów ds. cyberbezpieczeń-
stwa, a ten niedobór jest jednym z głównych 
wyzwań firm technologicznych w 2022 roku. 
Istnieje niedostateczna podaż specjalistów 
cybernetycznych — na całym świecie brakuje 
ekspertów, którzy mogą zapewnić bezpieczny 
rozwój cyberprzestrzeni, testować i zabez-
pieczać systemy oraz szkolić ludzi w zakresie 
higieny cyfrowej. Zapotrzebowanie na specja-
listów ds. cyberbezpieczeństwa jest ogromne, 
a choć większość osób pracuje przez co naj-
mniej rok lub dwa w IT, zanim przejdzie do 
pracy w zakresie bezpieczeństwa, to dziś podaż 
jest tak duża, że szansę na wejście w ten świat 
mają również osoby początkujące. Ścieżek roz-
woju w branży bezpieczeństwa cyfrowego jest 
wiele, a rynek jest bardzo atrakcyjny i wbrew 
branżowemu powiedzeniu, że „nie ma czegoś 
takiego jak praca na poziomie podstawowym 
w cybersecurity”, dostępność tego zawodu jest 
coraz większa.1

1.	HackerU,	Cybersecurity.	Raport	o	rynku	pracy	
w	Polsce,	2021

www.capgemini.com/pl-pl

Agnieszka Juraszczyk
Senior Public Relations & Content Marketing
Specialist Capgemini

Aleksandra Witkowska
Consultant Linkleaders
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Magdalena Chojnacka-Greslé

Zawodowo związana z marketingiem i event 
marketingiem od 15 lat, od 2013 roku zaan-
gażowana w organizację imprez i targów eko-
logicznych, wsparcie medialne wydarzeń i akcji 
społecznych. Prowadziła portal Ekonavigator 
i niejednokrotnie występowała jako ekspert 
w mediach i na wydarzeniach branżowych. 
Specjalizuje się w content marketingu, komu-
nikacji a także kreowaniu wizerunku, oraz bu-
dowaniu marki (również osobistej) w oparciu 
o wartości. 

www.ekonavigator.online

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
– 10 typów komunikacji, które będą 
wspierać twój biznes
Dobra komunikacja wewnętrzna, to dobry przepływ informacji, to zintegrowane i skuteczne w działaniu 
zespoły projektowe, to też lojalny pracownik. To szybsze przeprowadzanie zmian, akceptowanie decyzji, 
możliwość utożsamiania się pracownika z firmą. Co to znaczy dobra komunikacja? To komunikacja po 
prostu skuteczna. Żeby mierzyć skuteczność, musimy przede wszystkim dokładnie określić sobie jej cele. 
W dobie znacznego wzrostu liczby osób pracujących zdalnie - to temat specjalnej troski! 

Po co ta cała komunikacja?

Mimo że nie jest kierowana w sposób bezpo-
średni do grup, które najbardziej chcemy zain-
teresować naszymi produktami lub usługami, 
komunikacja wewnętrzna jest bardzo istotna 
dla funkcjonowania firmy, jak też budowania 
jej pozycji na rynku. Nie bez przyczyny pisze 
się o tym tak dużo. Dlaczego? Dlatego, że 
firma to ludzie, a ludzie to relacje, emocje, 
potrzeby. Dla dobrych relacji natomiast nie-
zbędna jest komunikacja, która takie relacje 
wspiera. 

Dziś wiele firm mierzy się z trudnościami 
w pozyskaniu dobrych, lojalnych i zaangażo-
wanych pracowników. Na problem ich fluk-
tuacji, z którym mają do czynienia, wpływ ma 
wiele czynników, ale większości z nich można 
by zapobiec dzięki dobrej, właściwej komuni-
kacji wewnętrznej. Wśród takich problemów 
można wymienić: brak poczucia wpływu na to, 
co dzieje się w firmie, brak docenienia (poczu-
cia sensu), arogancka postawa zwierzchników, 
brak przestrzeni na wyrażanie swoich potrzeb, 
opinii, wniosków, a także na pytania, które po-
zwoliłyby pewne posunięcia zrozumieć, zanim 
pojawi się „wypalenie”. 

Od czego zacząć? 

Na pewno od audytu, czyli od określenia jakie 
narzędzia są dziś stosowane i przez kogo są 
używane, w jakich sytuacjach, jak te narzę-
dzia są oceniane przez odbiorców i czy odpo-
wiadają na potrzeby obu stron. Komunikacja 
wewnętrzna może i powinna spełniać wiele 
celów w naszej organizacji, dlatego warto so-
bie takie cele, wynikające z potrzeb, w stra-
tegii komunikacji określić. Będą zapewne 
różnić się zależnie od sytuacji, dlatego spo-
soby komunikacji powinny być do tych celów 
dostosowane. 

Wyróżnić możemy 10 typów komunika-
cji w zależności co, do kogo i w jakim celu 
komunikujemy. Od tego, czy chcemy dać 
jednakowy dostęp do informacji wszystkim, 
czy to informacje przeznaczone dla pewnej 

konkretnej grupy, czy ma mieć formę dialogu, 
jak wspiera wartości firmy? Ponadto, należy 
dobrze zastanowić się na ile dostosowany 
jest kanał komunikacji do preferencji naszej 
grupy docelowej, np. nowoczesne narzędzie 
intranetowe może nie być odpowiednie dla 
pracowników działu produkcji 50+, natomiast 
młode pokolenie „digital native” może nie być 
otwarte na czytanie komunikatów wydruko-
wanych w wewnętrznej, firmowej gazetce. 
Kogo zadowoli wideo, a z kim trzeba zrobić 
spotkanie stacjonarne? Bardzo ważne jest też 
to, jak na co dzień wygląda komunikacja me-
nedżerów z podwładnymi lub/i jak wygląda 
komunikacja podczas spotkań zespołów pro-
jektowych. Dlatego uważam, że komunikacja 
to podstawowa i najważniejsza umiejętność 
pracowników na wszystkich szczeblach. Im 
większy jest wpływ osoby na innych, tym waż-
niejsza ta kwestia staje się dla firmy. 

1. Komunikacja z dołu do 
góry

To komunikacja umożliwiająca przekazanie 
opinii lub wątpliwości ze strony pracowni-
ków właścicielowi lub zarządowi. Wdrożenie 
takiego typu komunikacji to wstęp do stwo-
rzenia nowej strategii. Pracownicy zatrudnieni 
w terenie, zbierający tam doświadczenia, 
mogą naprawdę wiele wnieść. Nawet, jeśli 
to głos nie zawsze pochlebny, warto go wy-
słuchać z co najmniej trzech powodów. Po 
pierwsze, może przyczynić się do zażegnania 
kryzysu zanim on nastąpi – zarówno na linii 
zarząd – pracownicy, jak i firma – klienci. Po 
drugie, daje poczucie wpływu pracowników 
na polepszenie funkcjonowania i ich komfortu 
pracy (nie muszą na przykład tłumaczyć się 
z pewnych rzeczy klientom firmy, gdy w du-
chu przyznają im rację). Po trzecie w końcu, 
tylko w ten sposób można być coraz lepiej 
dostosowanym do potrzeb rynku. 

2. Komunikacja z góry na 
dół

Niezależnie od tego, czy chcemy tylko infor-
mować pracowników czy też ich edukować, 
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jest to typ komunikacji kierowany od zarządu/ 
zwierzchników do osób znajdujących się niżej 
w hierarchii organizacji. Ważne by znaleźć rów-
nowagę pomiędzy budowaniem autorytetu, 
a unikaniem tworzenia nadmiernego dystansu. 

 
3. Komunikacja 
horyzontalna

To komunikacja „równego z równym” i dotyczy 
komunikacji między pracownikami, np. w ze-
społach projektowych. Sprzyja ona wymianie 
wiedzy, doświadczeń, pomysłów, ale też na-
wiązywaniu koleżeńskich relacji,które powinny 
opierać się na wzajemnym zaufaniu. 

4. Komunikacja wspiera-
jąca zmiany

Znaczące zmiany w firmie, którym nie towa-
rzyszy dobra komunikacja, na temat przyczyn, 
celów i planowanego procesu, mogą rodzić 
opór wynikający z obaw i uczucia niepewności. 

5. Komunikacja kryzysowa

Jaka nie byłaby przyczyna kryzysu, z którym 
firma musi się zmierzyć, kluczowe jest wtajem-
niczenie i zaangażowanie pracowników. Należy 
ich informować o kulisach sprawy, podejmo-
wanych decyzjach, należy wyznaczyć osoby 
odpowiedzialne za kontakty z pracownikami, 
które będą potrafiły odpowiedzieć na wszystkie 
możliwe pytania. 
 

6. Grywalizacja lub 
gamification

Celem zastosowania takiej formy komunika-
cji jest dostarczenie odbiorcy lepszych do-
świadczeń oraz zaangażowania w obcowaniu 
z firmą na drodze mniej formalnej. Może mieć 
funkcje edukacyjne i integracyjne, tu wachlarz 
jest przeogromny i zależny wyłącznie od 
kreatywności. 

7. Komunikacja wizualna

Komunikacja wizualna zdobywa coraz więcej 
pola, również ze względu na to, że działa po 
prostu szybciej. Tu oczywiście najważniejsze 
jest zhierarchizowanie i uspójnienie przekazu, 
czyli uwypuklenie tego, co jest w nim najistot-
niejsze, przy należytej dbałości o szczegóły, 
gdyż wpływać one będą na wizerunek firmy. 

8. Kultura firmy

Komunikacja wewnętrzna pozwala na stworze-
nie kultury organizacji – i na odwrót. Kultura 
firmy, to zaangażowanie każdego pracownika 
w jej tworzenie i działanie w duchu przyjętych 
w ramach tej kultury wartości. Począwszy od 
przyjętego języka, wizerunku, pozycjonowania, 
jak i propagowanych zachowań – np. mento-
ring, który jest znakiem kultury wsparcia i dzie-
lenia się wiedzą. 

9. Uznanie dla pracowników

Warto poświęcić specjalne miejsce, dedyko-
wane temu zagadnieniu, w swoich kanałach 
– czy to w firmowym blogu, podcaście czy na 
tablicy osiągnięć. Sposobów jest naprawdę 
dużo, publikacje tego typu są powodem do 
dumy, np. zyskujący coraz większą popularnośc 
podcast, o zasięgu zazwyczaj wykraczającym 
poza obszary firmowe. Doceniony pracownik, 
dumny ze swoich osiągnięć i czujący się częścią 
kultury firmy jest jej najlepszym ambasadorem 
i adwokatem. 

10. Onboarding

Niezwykle ważna część w dzisiejszych czasach 
z dwóch powodów. Z jednej strony chcemy, by 
pracownik poczuł się dobrze, dumny z tego, do 
jakiej organizacji trafił, z drugiej, każdy nowy 
pracownik to ogromna inwestycja, zanim stanie 
się operacyjny. Dlatego warto do maksimum 
zautomatyzować cały proces. Przypominać 
to może nagranie kursu wideo. zależnie od 
potrzeb prezentować takie lub inne materiały 
w formie wideo lub prezentacji. 

Te dziesięć powyższych punktów można pod-
sumować jako jedną, najważniejszą zasadę: sza-
cunek. Szacunek dla inności, dla potrzeb, dla 
zdobywanych doświadczeń. Najcenniejsze, co 
możemy dać drugiemu człowiekowi, to nasza 
uwaga. Potrzebuje jej absolutnie każdy i ważne, 
by nie tworzyć wyłącznie jej iluzji. Ta uwaga 
i wzajemny szacunek to podstawa wymiany, 
którą nazywamy komunikacją wewnętrzną. 
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Projekt	został	opracowany	w	Polskiej	Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości.	Realizacja	projektu	została	sfinansowana	przez	Unię	Europejską	ze	środków	Programu	Operacyjnego	
Wiedza	Edukacja	Rozwój.

Akademia Transformacji
Cyfrowej MMŚP in progress

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
w partnerstwie z Łódzką Izbę Przemysłowo-Han-
dlową oraz HRP Group Sp. z o.o. od stycznia 2022 
r. do końca września 2023 realizuje projekt pt. 
Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP. 

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału ada-
ptacyjnego w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem przez 300 firm sektora MMŚP z obszaru 
całego kraju poprzez podniesienie kompetencji 
menedżerskich kluczowych pracowników w za-
kresie cyfryzacji. 

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest 
w formie refundacji poniesionych przez przedsię-
biorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych 
z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i obejmuje re-
fundację kosztów:
• opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
•usług rozwojowych: usług szkoleniowych, dorad-
czych i innych usług o charakterze doradczym lub 
szkoleniowym w zakresie cyfryzacji.

Grupę docelową stanowią: właściciele, kadra kie-
rownicza oraz kadra, co do której planuje się awans 
na stanowisko kierownicze.

W wyniku pierwszego naboru do projektu przy-
stąpiło 135 firm z całej Polski; W wyniku drugiego 
(który odbył się w okresie 31.05-03.06.2022r.) 
do projektu sukcesywnie przystępują już kolejne 
73 firmy. 

Zapraszamy chętne firmy do aplikowania 
do Akademii. Planowane są jeszcze dwa 
nabory, o ich terminach informujemy na 
bieżąco, m.in. na naszej stronie interneto-
wej: www.rig.katowice.pl.

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod
numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: cyfryzacja@hrp.com.pl
Doradcy Lokalni RIG w Katowicach:
tel.: (32) 351 11 86, (32) 781 48 66
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 
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Ośmiuset uczniów i nauczycieli, trzydziestu wystawców ze szkół branżowych oraz technicznych z terenu 
województwa śląskiego – wzięło udział w „Festiwalu Zawodowca”. Impreza, która odbyła się 17 maja 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach została zorganizowana w ramach projektu 
„Śląskie. Zawodowcy” i kampanii „Poznaj Moc Zawodowca”.
Uczestnicy festiwalu mogli poznać i po-
czuć prawdziwą MOC zawodowca. Wy-
stawcy ze szkół branżowych i technicznych 
z terenu województwa śląskiego prezen-
towali ofertę swoich placówek, przed-
stawiając jednocześnie atuty kształcenia 
zawodowego. Uczniowie i uczennice klas 
siódmych i ósmych, wraz z nauczycielami 
i opiekunami mogli zobaczyć w jednym 
miejscu i czasie atrakcyjne propozycje 
szkół z różnych branż. Pokazano kształce-
nie zawodowe jako atrakcyjną ścieżkę dal-
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mocno oczekiwane na współczesnym rynku 
pracy. 

To wyjątkowe wydarzenie otworzyła, wita-
jąc serdecznie wszystkich gości, Członkini 
Zarządu Województwa Śląskiego Izabela 
Domogała. Na festiwalu nie zabrakło także 
Ambasadora kampanii: Cyber Mariana, 
który opowiadał młodym ludziom stojącym 
tuż przed wyborem swojej dalszej ścieżki 
edukacyjnej, jak ważne jest by odnaleźć 
swoją prawdziwą moc – moc zawodowca 
- i rozwijać ją w szkole, a następnie w pracy 
zawodowej. –	Jeśli	pójdziecie	w	tym	kierunku	
szkoła,	a następnie	praca	stanie	się	dla	Was	
przyjemnością,	 da	 Wam	 dużo	 satysfakcji	
i szczęścia	– podkreślał Cyber Marian. 

W festiwalu wzięli udział również 

przedstawiciele Regionalnej Izby Gospo-
darczej w Katowicach, która wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Śląskiego, Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną oraz Izbą Rzemieślniczą Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 
realizuje projekt „Śląskie. Zawodowcy”. 

Celem projektu jest podniesienie kompe-
tencji zawodowych uczniów, ich dosto-
sowanie do wymogów rynku pracy przez 
realizację wysokiej jakości staży i praktyk 
w przedsiębiorstwach oraz szkoleń, kursów 
i doradztwa zawodowego.

Projekt	jest	współfinansowany	ze	środków	Unii	Europejskiej	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	działania	11.2.	Dostosowanie	oferty	kształcenia	zawodowego	do	
potrzeb	lokalnego	rynku	pracy	–	kształcenie	zawodowe	uczniów	dla	poddziałania:	11.2.3.	Wsparcie	szkolnictwa	zawodowego	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Śląskiego	na	lata	2014-2020.	Projekt	jest	realizowany	w	okresie	od	września	2019	roku	do	końca	marca	2023	roku.

Festiwal Zawodowca

PRZEDSIĘBIORCO - SZUKASZ 
STAŻYSTY? 

Działasz w branży: teleinforma-
tycznej, elektroniczno-mechatro-
nicznej, spedycyjno-logistycznej, 
poligraficznej, audiowizualnej, 
ekonomiczno-administracyjnej, 
handlowej, motoryzacyjnej lub 
hotelarsko-gastronomiczno-tury-
stycznej? 
Ten projekt jest dla Ciebie! 

Zapraszamy do kontaktu:

Monika Jochymek 
Ekspert ds. jakości staży i praktyk 

mjochymek@rig.katowice.pl
tel.: 574 501 009 
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Współpraca międzynarodowa
Dagmara Szastak
dszastak@rig.katowice.pl
533 310 441

Wydarzenia
Mirosław Rus
mrus@rig.katowice.pl
503 133 382

Współpraca i Rozwój
Aleksandra Wanat
awanat@rig.katowice.pl
667 899 077

Pozyskiwanie finansowania
Kamila Lewandowicz
klewandowicz@rig.katowice.pl
602 843 208

mpaterak@rig.katowice.pl
534 221 566

Magazyn Business HUB
Jaga Kolawa
jkolawa@rig.katowice.pl
503 802 704

Sąd Arbitrażowy
Agata Korkiewicz
spolubowny@rig.katowice.pl
534 216 122

Szkolenia ze środków UE
Aleksandra Rolling
arolling@rig.katowice.pl
32 351 11 86

Staże ze środków UE
Monika Jochymek
mjochymek@rig.katowice.pl
32 781 48 52

Legalizacja dokumentów
Katarzyna Baranowska
kbaranowska@rig.katowice.pl
32 35 111 91

Wykorzystaj nasz
potencjał

Dowiedz się więcej na
www.rig.katowice.pl
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2020
XXIX EDYCJA

1

 Wśród gości spotkania, na którym 
zgromadziło się prawie 400 osób, znaleźli się 
tegoroczni laureaci i zaproszone osobistości: 
Prof. Jerzy Buzek, Minister Stanisław Szwed, 
Starosta Powiatu Bielskiego Andrzej Płonka, 
Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna, Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Jasienica Janusz Cholewa, 
Z-ca Wójta Jaworza Anna Skotnicka, Dyrekto-
rzy Urzędów Pracy w Bielsku-Białej i Pszczynie. 
Uroczystość zaszczycili również Bp Diecezji 
Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego – ks. dr Adrian Korczago, duszpasterz 
środowisk gospodarczych, ks. prof. Andrzej No-
wicki. Z zaproszenia skorzystał także Prezes 
Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko.

Tą niezwykłą uroczystość, bo skupiającą w jed-
nym miejscu i jednym czasie olbrzymi skarb 
naszego regionu – elitę intelektualną, samo-
rządową i gospodarczą, liderów zmian, autorów 
sukcesów naszych małych ojczyzn, uświetnili 
swoją obecnością dwaj Laureaci Kryształowych 
Laurów z Diamentem. Ks. Bp Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego dr Marian Niemiec, 
Ordynariusz Diecezji Katowickiej (obejmującej 
swoim obszarem województwa opolskie, ślą-
skie, małopolskie i podkarpackie) za wieloletnią 
współpracę ze środowiskami gospodarczymi, 
w tym za osobisty aktywny udział w pracach 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 
w tym przy Europejskich Kongresach MŚP, 
oraz dr n. med. Zygfryd Wawrzyniec, prekursor 
w sprowadzeniu do Polski pierwszego ultraso-
nografu, wybitny lekarz internista, Honorowy 
Prezes Klubu Sportowego Górnik Zabrze.

 Wyjątkowym wydarzeniem było 
wręczenie dwóch Kryształowych Laurów 
Umiejętności i Kompetencji Ministrom Herber-
towi Gabrysiowi oraz Jerzemu Markowskiemu, 
wybitnym postaciom branży energetycznej 
i górniczej. Warto dodać, że Herbert Ga-
bryś przez ostatnich kilka kadencji prowadził 
Komitet Energetyki i Zmian Klimatycznych 
w Krajowej Izbie Gospodarczej, a dr inż. Jerzy 

Markowski od niedawna przewodniczy pracom 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa w Katowicach.
Wśród wyróżnionych Platynowymi i Złotymi 
Laurami Umiejętności i Kompetencji znalazły 
się m.in. takie postacie jak Kazimierz Karolczak, 
Przewodniczący Zarządu Śląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, dr n. med. Rafał Wnuk, wie-
loletni bliski współpracownik prof. Franciszka 
Kokota, twórcy stacji dializ m.in. w Oświęcimiu 
oraz Prezes Delegatury Izby w Czechowicach-
-Dziedzicach, Wiesław Pochopień.
W trakcie tej podniosłej uroczystości wręczono 
też Statuetki Orła Piastów Śląskich Rektorowi 
Uniwersytetu Śląskiego poprzedniej kadencji, 
prof. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi oraz 
Prezydentowi Katowic Marcinowi Krupie. 
W trakcie czechowickiej gali Orła Piastów 
Śląskich odebrał również Rektor Politechniki 
Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
Myślę, że miłym akcentem uroczystości było 
ponowne wręczenie Statuetki Orła Piastów 
Śląskich Premierowi Jerzemu Buzkowi, który 
„swojego” Orła w imieniu Izby ofi arował Za-
rządowi Głównemu Związku Piłki Nożnej 
w 100-lecie działalności.

 Najwyższe wyróżnienie wieczoru – 
Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji 
otrzymał Wicepremier i Minister Gospodarki 
w najbardziej reformatorskim rządzie Jerzego 
Buzka, dr inż. Janusz Steinhoff . 

Jak napisałem o nagrodzonym w uzasadnieniu 
do Członków Kapituły: 
„Wybitny ekspert i autorytet w sprawach go-
spodarczych. Wzór uczciwości, porządności 
jako człowiek. Natomiast jako polityk: umiar-
kowany w wyrażanych opiniach czy poglądach, 
opanowany w emocjach, niestrudzony działacz 
społeczny samorządu gospodarczego i organi-
zacji pracodawców, szczególnie w strukturach 
Regionalnej i do niedawna w Krajowej Izbie 
Gospodarczej oraz w gabinecie cieni BCC. Czło-
wiek wyjątkowy, stanowczy i bezkompromisowy 

w przestrzeganiu zasad moralnych i norm etycz-
nych. prawdziwy mąż stanu”.
Premier Jerzy Buzek wygłaszając laudację 
podkreślającą osiągnięcia i dorobek Laureata 
powiedział m.in.:
„W Panteonie Diamentowych Laureatów od 
dawna brakowało nazwiska tak ważnego polityka 
– współtwórcy „Solidarności” na Politechnice Ślą-
skiej, Ministra Gospodarki i Wicepremiera w moim 
rządzie, wybitnego działacza społecznego, jakim 
jest Janusz Steinhoff ”. 
Autentyczne wzruszenie Laureata i jego wy-
powiedź wywołało owację na stojąco wszyst-
kich obecnych, wśród których byli córka Agata, 
wnuczka Iga i zięć Grzegorz, a także jego Wi-
ceministrowie m.in. Bernard Błaszczyk, prof. 
Andrzej Karbownik i prof. Jan Szlązak.
 Galę uświetniły występy „Cameraty 
Silesia” – Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice, 
o rodowodzie czechowickim, pod dyrekcją 
mieszkanki Czechowic-Dziedzic, prof. dr hab. 
Anny Szostak.
Po koncercie i licznych bisach odbyło się spo-
tkanie towarzyskie, gdzie „Polaków rozmowy” 
toczyły się do późnych godzin nocnych, w któ-
rych jako Przewodniczący Kapituły Laurów 
uczestniczyłem niemal do końca. 

Wszystkim tegorocznym Laureatom z całego 
serca w imieniu Członków Kapituły oraz wła-
snym - serdecznie gratuluję!

Tadeusz Donocik

Honorowy Prezes RIG w Katowicach
Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętno-

ści i Kompetencji

Szanowni Państwo,
Najdłużej w historii Laurów oczekiwana edycja uroczystości, z po-
wodu pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie, została prze-
prowadzona z ponad dwuletnim opóźnieniem, 2 kwietnia 2022 
r. w Czechowicach-Dziedzicach, w pięknych wnętrzach Dworku 
Eureka. 

Gospodarzem gali był Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Bła-
chut, wraz ze swoimi zastępcami oraz Przewodniczący Rady Miasta, 
Damian Żelazny. Współgospodarzem całego wydarzenia tradycyj-
nie była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, z Prezesem 
Tomaszem Zjawionym, wraz z delegaturą naszej Izby w Czecho-
wicach-Dziedzicach i jej Prezesem Wiesławem Pochopieniem.
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spodarczych. Wzór uczciwości, porządności 
jako człowiek. Natomiast jako polityk: umiar-
kowany w wyrażanych opiniach czy poglądach, 
opanowany w emocjach, niestrudzony działacz 
społeczny samorządu gospodarczego i organi-
zacji pracodawców, szczególnie w strukturach 
Regionalnej i do niedawna w Krajowej Izbie 
Gospodarczej oraz w gabinecie cieni BCC. Czło-
wiek wyjątkowy, stanowczy i bezkompromisowy 

w przestrzeganiu zasad moralnych i norm etycz-
nych. prawdziwy mąż stanu”.
Premier Jerzy Buzek wygłaszając laudację 
podkreślającą osiągnięcia i dorobek Laureata 
powiedział m.in.:
„W Panteonie Diamentowych Laureatów od 
dawna brakowało nazwiska tak ważnego polityka 
– współtwórcy „Solidarności” na Politechnice Ślą-
skiej, Ministra Gospodarki i Wicepremiera w moim 
rządzie, wybitnego działacza społecznego, jakim 
jest Janusz Steinhoff ”. 
Autentyczne wzruszenie Laureata i jego wy-
powiedź wywołało owację na stojąco wszyst-
kich obecnych, wśród których byli córka Agata, 
wnuczka Iga i zięć Grzegorz, a także jego Wi-
ceministrowie m.in. Bernard Błaszczyk, prof. 
Andrzej Karbownik i prof. Jan Szlązak.
 Galę uświetniły występy „Cameraty 
Silesia” – Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice, 
o rodowodzie czechowickim, pod dyrekcją 
mieszkanki Czechowic-Dziedzic, prof. dr hab. 
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Po koncercie i licznych bisach odbyło się spo-
tkanie towarzyskie, gdzie „Polaków rozmowy” 
toczyły się do późnych godzin nocnych, w któ-
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Wszystkim tegorocznym Laureatom z całego 
serca w imieniu Członków Kapituły oraz wła-
snym - serdecznie gratuluję!

Tadeusz Donocik

Honorowy Prezes RIG w Katowicach
Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętno-

ści i Kompetencji

Szanowni Państwo,
Najdłużej w historii Laurów oczekiwana edycja uroczystości, z po-
wodu pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie, została prze-
prowadzona z ponad dwuletnim opóźnieniem, 2 kwietnia 2022 
r. w Czechowicach-Dziedzicach, w pięknych wnętrzach Dworku 
Eureka. 

Gospodarzem gali był Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Bła-
chut, wraz ze swoimi zastępcami oraz Przewodniczący Rady Miasta, 
Damian Żelazny. Współgospodarzem całego wydarzenia tradycyj-
nie była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, z Prezesem 
Tomaszem Zjawionym, wraz z delegaturą naszej Izby w Czecho-
wicach-Dziedzicach i jej Prezesem Wiesławem Pochopieniem.
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2 kwietnia br., odbyła się XXIX. odbyła się Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Kolejny raz na-
grodzono wybitnych przedstawicieli samorządów terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorców, 
reprezentantów świata nauki, kultury, medycyny i polityki.

Gala „Laurów” to wyjątkowe wydarzenie w co-
rocznym kalendarzu Regionalnej Izby Gospo-
darczej w Katowicach, która od 1992 roku 
pielęgnuje tradycję doceniania i przekazywania 
podziękowań wybitnym osobowościom za ich 
wyjątkową publiczną działalność.
W tym roku wręczenie Laurów odbyło się 
Czechowicach-Dziedzicach, gdzie mieści się 
jedna z delegatur Izby. Wydarzenie zostało 
połączone z wręczeniem wyróżnień przy-
znawanych przez środowisko czechowickich 
przedsiębiorców i Burmistrza Miasta i Gminy 
Czechowice-Dziedzice: „Super firma” i „Cze-
chosław 2020”. Uczestników powitał burmistrz 
miasta, Marian Błachut.
– Gala jest świętem samorządu gospodarczego 
i terytorialnego. My samorządowcy doskonale zda-
jemy sobie sprawę jaką rolę pełnią przedsiębiorcy 

w funkcjonowaniu naszych gmin. 6 kwietnia ob-
chodzony jest Dzień Przedsiębiorczości. Z tej oka-
zji chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim 
zgromadzonym przedstawicielom biznesu – mó-
wił burmistrz Czechowic-Dziedzic.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 
wielu środowisk. Wśród zgromadzonych zna-
leźli się: europarlamentarzyści, przedstawi-
ciele administracji rządowej, duchowieństwa, 
samorządowcy, prezydenci i burmistrzowie, 
reprezentanci uczelni wyższych, instytucji re-
gionalnych, jak również zaprzyjaźnionych izb 
gospodarczych.
– Bardzo się cieszę, że po dwóch latach ocze-
kiwania przyszło nam się spotkać. Widzimy się 
w wyjątkowej rzeczywistości. Pandemia usiłowała 
zabić ducha przedsiębiorczości, wydawało się, że 

to jedno z najgorszych doświadczeń, okazało się, 
że niestety nie. Za wschodnią granicą w ban-
dycki sposób są mordowani Ukraińcy i niszczone 
ich domy przez Rosjan. Potrzebujemy wzorców, 
przewodników i autorytetów, by nasz świat mógł 
powrócić do normalności. Postaci, które swoim 
wysiłkiem, kompetencjami oraz doświadczeniem 
budują dobro, kształtują rzeczywistość i są godne 
naśladowania. Takie właśnie osoby nagrodzimy 
w trakcie dzisiejszej Gali – podkreślał Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
Tomasz Zjawiony.

Laury Umiejętności i Kompetencji są przyzna-
wane przez Kapitułę, którą tworzą przedstawi-
ciele izb gospodarczych Katowic, Bielska-Białej, 
Częstochowy, Rybnika i Opola, władz woje-
wództw śląskiego i opolskiego, reprezentanci 
środowisk naukowych, kultury i mediów – lau-
reaci minionych edycji.

W gronie tegorocznych laureatów znalazło się 
27 osób, firm i instytucji, które zostały nagro-
dzone w sześciu kategoriach:
• Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji
• Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji 
z Diamentem 
• Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji
• Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
• Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji
• Orzeł Piastów Polskich

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli środowiska przedsiębiorców. 
Platynowe Laury w kategorii: Talent, Praca 
i Charakter odebrała Beata Drzazga, Założy-
cielka i Prezes Firmy BetaMed S.A. z okazji 
20-lecia działalności firmy. W kategorii: Zie-
lona Gospodarka wyróżnienie w imieniu Grupy 
Veolia odebrał dr hab. Krzysztof Zamasz, Prezes 
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Zarządu Veolia Energy Contracting Poland.
Złote Laury w kategorii: Kobieta Przedsiębior-
cza otrzymała Edyta Przybyłek, Właścicielka 
Kancelarii Prawnej IURISCO za wykorzystanie 
zdolności organizacyjnych i menadżerskich do 
zbudowania prężnie działającej kancelarii praw-
nej. W kategorii: Nauka i Innowacyjność Złoty 
Laur przypadł w udziale firmie SBB Energy S.A.
Złoty Laur w kategorii: Osoba lub instytucja 
wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub 
edukująca na potrzeby firm otrzymał Adam 
Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.

– Urząd Rzecznika ma już cztery lata. Wygląda 
na to, jakby opatrzność przewidziała, że nadejdą 
trudne czasy. Starałem się być dla przedsiębior-
ców takim jasnym promienie na covidowe kłopoty. 
W naszym urzędzie czekała na przedstawicieli 
firm fachowa pomoc i porady. W obliczu kryzysu 
w naszym środowisku pojawiła się też solidarność 
- pomagali prawnicy czy radcy prawni. Prowadząc 
biznes warto opierać się o takie wartości jak od-
powiedzialność, uczciwość czy wzajemne zaufanie 
– akcentował Adam Abramowicz.

Nagrodą Specjalną „Orłem Piastów Śląskich” 
zostali uhonorowani Prezydent Miasta Kato-
wice, dr Marcin Krupa, prof. dr hab. Andrzej 
Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Śląskiego 
w latach 2016-2020 i Politechnika Śląska 
w Gliwicach.

Nagrodzeni zabrali głos, by podziękować za 
pryznane wyróżnienia.
– Przez 20 lat wrosłem w samorząd, m.in. dla-
tego, że na swojej drodze spotkałem Prezesa Ta-
deusza Donocika, który zaraził mnie umiejętnością 
dawania siebie innym. To nagroda na którą nie 
zasługuję, ale chętnie przyjmuję, ponieważ to 
wyróżnienie dla wszystkich środowisk naszego 
miasta: biznesowego, naukowego, medycznego, 
kultury i sportu, no i oczywiście dla naszych 
mieszkańców. Dziękuję również za trud pomocy 
Ukrainie i Ukraińcom, to był impuls, który trwa. 
Chylę nisko czoła, wyrażam wdzięczność za to wy-
różnienie dla moich kochanych Katowic – mówił 
dr Marcin Krupa.

– Dziękuję środowisku skupionemu w RIG w Ka-
towicach za rozumienie roli świata akademickiego 
i dotychczasową współpracę. Wprowadziliśmy 
głęboką reformę szkolnictwa wyższego w naszej 
uczelni, mam nadzieję, że będzie to procentowało. 
Zadajemy sobie pytanie, jaka przyszłość czeka 
UŚ? To zależy od tego, jaki będzie świat. W tej 
chwili mamy świat demokratyczny i autorytarny. 
Funkcjonowanie będzie wiązało się z wyzwaniami 
– dzisiaj musimy dążyć do mówienia o prawdzie, 
myślę tu o odkryciach naukowych. Nie wystar-
czy tworzyć teorii, ale tych prawd, powstałych 
w oparciu o naukę ,trzeba bronić. Pojawiają się 
przecież silne ruchy i organizacje antynaukowe. 
Obrona tej prawdy jest wyzwaniem dla Uniwer-
sytetu. Drugim jest wspieranie wolności, toleran-
cji i godności człowieka. Mam nadzieję, że moja 

uczelnia sprosta tym wyzwaniom – zazna-
czał prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

– To uhonorowanie wielu pokoleń studen-
tów, absolwentów i pracowników Politech-
niki Śląskiej, którzy jej markę budowali przez 
75 lat. To nagroda dla wszystkich związa-
nych z uczelnią przez te lata. Dzięki współ-
działaniu z samorządem gospodarczym 
udało się razem dokonać transformacji go-
spodarczej. Mam nadzieję, że dalej będziemy 
budować gospodarkę regionu i przyczyniać 
się do jego rozwoju. Dziękuję za współpracę 
i życzliwość. – podsumowywał prof. dr 
hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Poli-
techniki Śląskiej, który odebrał honorową 
statuetkę.

W tym roku najważniejsza nagroda – 
Diamentowy Laur Umiejętności i Kom-
petencji – została wręczona Januszowi 
Steinhoffowi, wybitnemu ekspertowi i au-
torytetowi w sprawach gospodarczych, 
twórcy nowoczesnych rozwiązań funk-
cjonowania górnictwa węglowego w Pol-
sce. Nagrodę przyznano za całokształt 
osiągnięć i zaangażowanie w sprawy go-
spodarcze regionu i całego kraju. Janusz 
Steinhoff był w latach 1997–2001 mini-
strem gospodarki, w okresie 2000–2001 
wicepremierem, a także posłem na Sejm 
trzech kadencji. 

Laudację na cześć Diamentowego Laure-
ata wygłosił prof. Jerzy Buzek, zdobywca 
Diamentowego Lauru 1998. Poseł do 
Parlamentu Europejskiego podkreślał, że 
Janusza Steinchoffa charakteryzuje or-
ganiczna praca bez zważania na tytuły 
i zaszczyty, starania o dobro wspólne, 
a także elementarne zrozumienie słów: 
tradycja, solidarność i racja stanu.

Sam nagrodzony w swoim wystąpieniu 
wspominał okres „Solidarności”, Okrą-
głego Stołu i pierwszych wyborów do 
Sejmu Kontraktowego z 1989 roku. Czasy 
budowy demokratycznego, suwerennego 
państwa, wejścia Polski do NATO i Unii 
Europejskiej.

– W tak uroczystym dla mnie dniu, chcę 
powiedzieć, że to, iż nie popełniłem wielu 
błędów, zawdzięczam doskonałości moich 
współpracowników, którym chciałbym ser-
decznie podziękować. Odbieram tą nagrodę 
z wielką pokorą, wynikającą z wielkości 
moich poprzedników. Myślę, że przyszłość 
Polski będzie efektem naszej roztropności, 
kontynuacji polityki, którą rozpoczęliśmy na 
początku lat 90. Będzie w istotnym stopniu 
zależeć od jakości naszej polityki. Występuję 
z apelem do współcześnie rządzących, żeby 
traktowali politykę nie jako cel sam w sobie, 
tylko jako sposób realizacji swoich marzeń 
o przyszłości naszej Ojczyzny – apelował 
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Janusz Steinhoff, Laureat Diamentowego 
Lauru Umiejętności i Kompetencji.

Historię Laurów i najsłynniejszych Diamento-
wych Laureatów wspominał Tadeusz Donocik, 
Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności 
i Kompetencji, Prezes RIG-u w latach 1990-
2018, a obecnie Honorowy Prezes Izby. 
– Dzisiaj żyjemy w czasie konfliktu zbrojnego, 
kiedy to prawdziwy ekumenizm jest darem. Powin-
niśmy wszyscy wyciągnąć wnioski z tragizmu tej 
wojny za naszą wschodnią granicą. Nie ma przy-
szłości dla polskiej gospodarki bez poczucia soli-
darności i solidaryzmu społeczno-gospodarczego 
– mówił Tadeusz Donocik, dziękując również 

za gościnność Czechowicom-Dziedzicom, jej 
władzom i mieszkańcom, gospodarzowi tego-
rocznej uroczystości.
Część artystyczną wydarzenia uświetnił wy-
stęp Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia w wiązance przebojów 
Marka Grechuty i Zbigniewa Wodeckiego, 
a także artystek z Ukrainy, które musiały ucie-
kać z ogarniętego wojną kraju. Tatiana Zrada, 
Inna i Alona Taranenko, a także 3-letnia Ma-
ryjka oraz 9-letni Iwańczyk mieszkają obecnie 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Laury Umiejętności i Kompetencji są dru-
gim, obok Europejskiego Kongresu Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw, najistotniejszym 
wydarzeniem organizowanym przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą w Katowicach. XII. Edycja 
Kongresu odbędzie się w listopadzie 2022. 
Laury i Kongres łączy wspólne hasło „Nauka 
- biznes – samorząd. RAZEM DLA GOSPO-
DARKI”. Idea scalania różnych środowisk we 
wspólnym poszukiwaniu inspiracji, a także 
wartości, którymi powinniśmy kierować się 
zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym - 
przyświecała XXIX Gali Laurów Umiejętności 
i Kompetencji.

Jubileuszowa, XXX. Gala Laurów Umiejętności 
i Kompetencji odbędzie się 20 listopada w sie-
dzibie NOSPR w Katowicach.
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Diamentowy Laur
Umiejętności i Kompetencji

wybitny ekspert i autorytet w sprawach 
gospodarczych

 Janusz Steinhoff 

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• wieloletnią współpracę, w tym stałą gotowość do wspierania środowiska przedsiębiorców i procedowania koniecznych usprawnień, służących 
rozwojowi rodzimych fi rm i niwelowaniu utrudnień w ich działalności i tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia biznesu, 
• ciągłe zaangażowanie w budowę silnego samorządu gospodarczego,
• efektywną współpracę na linii biznes – nauka – samorząd, łączenie środowisk i realizację wspólnych projektów,
• silną identyfi kację potrzeb społeczno-gospodarczych, w tym prawidłowe reagowanie na bieżące potrzeby oraz problemy, przy jednoczesnym 
poszukiwaniu alternatywnych odpowiedzi,
• rozpowszechnianie wiedzy nt. wdrażania koniecznych rozwiązań gospodarczych, służących rozwojowi całego kraju, ze szczególnym uwzględ-
nieniem sektora górniczego,
• wielopłaszczyznowe wspieranie rozwoju gospodarczego, efektywnę współpracę ze środowiskiem biznesu oraz wieloletnię współorganizację 
inicjatyw, mających na celu integrację przedsiębiorców i wspieranie ich działań zarówno w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej,
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w strukturach samorządu gospodarczego i wspieranie jego prawidłowego funkcjonowania,
• propagowanie etyki w biznesie,
• szerzenie przedsiębiorczych postaw, świadomości społecznej, w tym także przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

7

Diamentowy Laur
Umiejętności i Kompetencji

Kryształowe Laury
Umiejętności i Kompetencji 
z Diamentem

Biskup Diecezjalny Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego w Katowicach

ks. dr Marian Niemiec

Kryształowy Laur z Diamentem otrzymuje za:

• wieloletnie, wzorowe wypełnianie duszpasterskiej misji, w tym wrażliwość i czujność na potrzeby bliźniego, przy jednoczesnym poszanowaniu 
uczuć i poglądów,
• szczególne zaangażowanie ekumeniczne, w tym organizacje spotkań i modlitw ekumenicznych, a w konsekwencji budowanie świadomości 
społecznej, niwelowanie uprzedzeń i krzewienie tolerancji w wierze,
• troskę o zwiększenie aktywizacji świeckich w Kościele,
• krzewienie ponad 500-letniej tradycji Reformacji, propagowanie wartości płynących z nauki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
• szeroką działalność społeczna w duchu wiary,
• dobrą współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców i wspieranie ich w codziennych zmaganiach słowem, modlitwą i wielopłaszczyznowym, 
duszpasterskim działaniem.

wybitny radiolog, pionier ultrasonografi i w Polsce

dr n. med. Zygfryd Wawrzynek

Kryształowy Laur z Diamentem otrzymuje za:

• wybitne, pionierskie osiągniecia w dziedzinie ultrasonografi i w Polsce, w tym sprowadzenie do Polski pierwszych urządzeń USG,
• za wzorowo pełnioną misję dydaktyczną, której rezultatem jest wykształcenie kilkuset lekarzy,
• za rozwijanie dziedziny diagnostyki ultradźwiękowej na szeroką skalę.
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zasłużony aktor teatralny i fi lmowy

Franciszek Pieczka

Kryształowy Laur z Diamentem otrzymuje za:

• szczególne osiągnięcia artystyczne, bogatą twórczość teatralną i fi lmową oraz interesujące kreacje artystyczne, poprzez które porusza tematy 
ważne i trudne, poddając je społecznej dyskusji i analizie,
•  za liczne zasługi dla kultury narodowej, przejawiające się w wybitnym kunszcie aktorskim,
• za rozpowszechnianie gwary śląskiej.

wybitny pianista i pedagog muzyczny

prof. Piotr Paleczny

Kryształowy Laur z Diamentem otrzymuje za:

• osiągnięcia muzyczne, jest laureatem pięciu międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Sofi i, Monachium, Warszawie, Pleven i Bordeaux,
• od czasu sukcesu, odniesionego na 8. Konkursie im. Fryderyka Chopina w 1970 r. (III nagroda), prowadzi ożywioną działalność koncertową na 
wszystkich kontynentach, z najznakomitszymi orkiestrami symfonicznymi na świecie,
• pracę pedagogiczną. Prowadzi klasę fortepianu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i kursy mistrzowskie w wielu 
krajach świata. W 1998 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

9

ceniony ekspert ds. energetyki

Herbert Leopold Gabryś

Kryształowy Laur otrzymuje za:

• za szczególne zaangażowanie w podejmowanie efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska, w tym za szeroko zakrojoną współpracę, 
głównie w ramach Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG, służącą opracowaniu wielopłaszczyznowych, proekologicznych rozwiązań,
• za budowanie świadomości społecznej, popularyzowanie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii i inicjowanie przedsięwzięć, wspierających 
wdrażanie koniecznych rozwiązań, regulacji i mechanizmów w zakresie polityki klimatycznej,
• za wieloletnią, efektywną współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców i na jego rzecz, w tym dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach 
wspólnych inicjatyw.

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa

dr inż. Jerzy Markowski 

Kryształowy Laur otrzymuje za:

• budowanie świadomości społeczno-gospodarczej i propagowanie dyskusji dot. polityki energetycznej, 
• za szerokie spojrzenie na problem rentowności kopalń i szukanie optymalnych rozwiązań,
• za pielęgnowanie potencjału regionu, przy jednoczesnym poszukiwaniu alternatyw służących jego rozwojowi, 
• za stałą gotowość współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców.

Kryształowe Laury
Umiejętności i Kompetencji 
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Kryształowe Laury
Umiejętności i Kompetencji 
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Orzeł Piastów Śląskich

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 
2016–2020

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 

Orła Piastów Śląskich otrzymuje za:

• skuteczne działania na rzecz budowy uczelni liczącej się w kraju i na świecie, przyjaznej dla pracowników oraz cenionej przez studentów 
i doktorantów,
• za rozmach i mocne akcenty korzyści dla Śląska z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego i podkreślanie wartości jakie wniosła Uczelniai do życia 
sfery publicznej i obywatelskiej,
• za budowanie „mostów” pomiędzy nauką a biznesem.

 Prezydent Miasta Katowice

dr Marcin Krupa

Orła Piastów Śląskich otrzymuje za:

• wytyczenie nowego kierunku współdziałania lokalnych przedsiębiorców, przynoszącego korzyści im samym i miastu,
• otwartość na współpracę i zaangażowanie w przedsięwzięcia organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, w szczególności 
przy organizacji Centrum Wsparcia dla MŚP i Europejskiego Kongresu MŚP,
• tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów i promocję potencjału gospodarczego miasta.

11

Politechnika Śląska

Orła Piastów Śląskich otrzymuje za:

• 75 lat funkcjonowania i stanowienia istotnej instytucji życia publicznego oraz pełnienie szczególnej roli kulturotwórczej i opiniotwórczej w regionie,
• za wspieranie i umacnianie młodych ludzi w ich dążeniu do rozwoju osobistego, zdobycia najlepszego wykształcenia i osiągania sukcesów 
naukowych i zawodowych,
• za konsekwentne budowanie wizerunku jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

z okazji 75-lecia Politechniki Śląskiej 

Platynowe Laury 
Umiejętności
i Kompetencji

Prezes Firmy BetaMed S.A. z okazji 20-lecia dzia-
łalności Firmy 
Kategoria: Talent, Praca i Charakter

Beata Drzazga

Platynowy Laur otrzymuje za:

• stworzenie nowoczesnej placówki medycznej, która zapewnia diagnostykę i leczenie z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu 
medycznego,
• za ogromną dbałość o ciągły rozwój fi rmy oraz kierowanie zespołem pracowników w oparciu o szacunek dla pacjenta,
• za pasję w działaniu i charyzmę, która umożliwia osiąganie ambitnych celów,
• za działalność charytatywną i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.
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Prezes Delegatury RIG w Katowicach 
w Czechowicach-Dziedzicach 
Kategoria: Pro Publico Bono

Wiesław Pochopień

Platynowy Laur otrzymuje za:

• aktywny i wieloletni udział w procesie integracji i reprezentowania środowiska biznesu,
• za partnerską współpracę biznesu z samorządem terytorialnym,
• za profesjonalną i skuteczną realizację zadań samorządu gospodarczego w Czechowicach-Dziedzicach.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi 

Platynowy Laur otrzymuje za:

• wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz działalność naukowo-badawczą,
• w uznaniu za śmiałe wytyczanie trendów w medycynie oraz dotrzymywanie kroku światowym ośrodkom badawczym,
• za umiejętność wszechstronnego połączenia założeń teoretycznych z praktyką.

Kategoria: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii
Kategoria: Kategoria: Menedżer, lider 
społeczno-gospodarczy

Kazimierz Karolczak

Platynowy Laur otrzymuje za:

• konsekwentne działania na rzecz budowy nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom Metropolii,
• za zaangażowanie we współpracę na linii nauka-biznes-samorząd,
• za szczególną dbałość o zrównoważoną mobilność miejską i metropolitalny ład przestrzenny.

13

z okazji 30-lecia działalności Agencji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Platynowy Laur otrzymuje za:

• za skuteczne wsparcie przedsiębiorców w zakresie fi nansowania oraz działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej,
• za wdrożenie instrumentów fi nansowych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii SARS-CoV-2,
• za pomoc fi rmom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie zmian,
• za wspieranie innowacji w sektorach i technologiach, które mają znaczący wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Grupa Veolia 

Platynowy Laur otrzymuje za:

• promowanie w swojej działalności zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi,
• za tworzenie, wdrażanie i promocję ekologicznych idei przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
 • za inspirowanie współpracujących instytucji do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość ekologiczną,
 • za owocną współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego, w tym z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Kategoria: Zielona Gospodarka 
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Złote Laury Umiejętności 
i Kompetencji

Adam Abramowicz

Złoty Laur otrzymuje za:

• działania na rzecz kształtowania otoczenia gospodarczego przyjaznego dla fi rm przedsiębiorstw,
• pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją,
• aktywną współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców
z sektora MŚP.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Kategoria: Osoba lub Instytucja wspierająca 
rozwój  gospodarki rynkowej lub edukująca na 
potrzeby fi rm

wybitny internista, nefrolog
Kategoria: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

dr n. med. Rafał Stefan Wnuk

Złoty Laur otrzymuje za:

• za rozwój nefrologii w regionie,
• za wprowadzenie, po raz pierwszy na Śląsku, nowej metody leczenia chorych ze schyłkową niewydolnością nerek oraz dializy otrzewnej,
• za zaangażowanie w rozwój i unowocześnienie bazy sprzętowej,
• za utworzenie wraz z prof. Franciszkiem Kokotem Fundacji DIALIZA.

15

Fundacja Giesche

Złoty Laur otrzymuje za:

• udaną rewitalizację Fabryki Porcelany w Katowicach i stworzenie nowoczesnej przestrzeni biurowej, handlowej i rozrywkowej, 
• za działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności naszego regionu,
• za stworzenie wspólnie z Bajką Pana Kleksa punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy – dla ponad 50 osób. 

Kategoria: Symbol zmian

Krzysztof Lewandowski

Złoty Laur otrzymuje za:

• stwarzanie możliwości partnerstwa samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego, poprzez wspieranie inicjatyw i realizacji pomysłów 
ludzi biznesu,
• za tworzenie dogodnych warunków, pozyskiwanie inwestorów i promocję potencjału gospodarczego miasta,
• za wdrażanie programów mających na celu zmianę wizerunku miasta.

I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze
Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy 
i gospodarczy

SBB Energy S.A.

Złoty Laur otrzymuje za:

• budowanie strategii fi rmy w oparciu o narzędzia pozwalające na wspieranie zrównoważonego rozwoju energetyki neutralnej dla środowiska,
• za wspieranie procesów innowacyjnych, sprzyjających środowisku i tworzenie warunków dla opłacalności działań chroniących jego zasoby i podnoszą-
cych jego jakość,
• za dostarczanie nowoczesnych i niskoemisyjnych źródeł energii, z dbałością o najwyższe standardy produkcji oraz relacji z klientami.

Kategoria: Nauka i Innowacyjność
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Fundacja TVS 

Złoty Laur otrzymuje za:

• niesienie pomocy potrzebującym, pielęgnowanie wartości rodzinnych oraz upowszechnianie i ochronę praw dziecka,
• za wspieranie szkolnictwa wyższego i oświaty,
• za podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, integrację europejską, a także pomoc Polonii 
i Polakom za granicą.

Kategoria: Pro Publico Bono

wybitny kardiochirurg
Kategoria: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

prof. dr hab. n. med. Ryszard 
Bachowski 

Złoty Laur otrzymuje za:

• 40 lat pracy dla Śląska jako lekarz i nauczyciel akademicki,
• działalność naukową i leczniczą w obszarze kardiochirurgii,
• aktywny udział w tworzeniu i poszerzaniu bazy szpitala klinicznego w Katowicach-Ochojcu,
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem kardiochirurgów,
• wprowadzenie innowacyjnych metod operacyjnych.

Tomasz Golis

Złoty Laur otrzymuje za:

• aktywną działalność na rzecz budowania samorządu gospodarczego oraz integrację środowiska przedsiębiorców,
• za działalność na rzecz podnoszenia konkurencyjności fi rm działających na terenie Śląska,
• za popularyzację bezpiecznych warunków pracy, zmierzających do ograniczenia wypadkowości w sektorze budowlanym.

Prezes Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach
Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy 
i gospodarczy
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Właścicielka Kancelarii Prawnej IURISCO
Kategoria: Kobieta Przedsiębiorcza

Edyta Przybyłek 

Złoty Laur otrzymuje za:

• wykorzystanie zdolności organizacyjnych i menadżerskich do zbudowania prężnie działającej kancelarii prawnej, 
• za umiejętność połączenia pracy zawodowej z wrażliwością społeczną i zaangażowaniem w akcje charytatywne,
• za działania na rzecz lokalnej społeczności, np. poprzez świadczenie nieodpłatnych usług prawnych oraz wsparcie wiedzą młodych studentów 
prawa.

Kancelaria Prawna IURISCO Edyta Przybyłek została założona 
przez Edytę Przybyłek w 2013 roku. Od 2017 r. działa już osiem 
oddziałów kancelarii w całej Polsce. IURISCO zaprosiło do współ-
pracy profesjonalistów, którzy pracują na wspólny sukces. Kancelaria 
współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami, doktorami nauk praw-
nych i ekonomicznych oraz profesorami prawa międzynarodowego ze 
światowych uniwersytetów.

Kancelaria zdobyła wiele prestiżowych nagród, m.in. Czarny Diament 
2016 przyznawany przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, Certyfi katy Rzetelności dla Rzetelnej Firmy 
przyznawane przez Krajowy Rejestr Długów. Za profesjonalne świad-
czenie wysokiej jakości usług prawnych uzyskała w 2017 r. Certyfi kat 
ISO 9001:2015 w zakresie: Świadczenie usług prawnych, Świadczenie 
usług prawnych dla podmiotów leczniczych, Szkolenia, Szkolenia 
dla podmiotów leczniczych. Co istotne, do dnia dzisiejszego posiada 
takowy certyfi kat. W 2018 roku Edyta Przybyłek otrzymała Złoty Laur 
Umiejętności i Kompetencji przyznawany przez RIG w Katowicach 
oraz Symbol Biznesu 2018. IURISCO jest również nieprzerwanie 
od 2019 roku laureatem ORŁÓW PRAWA (2021), przyznawanych 
corocznie na podstawie opinii klientów w Google. W 2018/2019 otrzy-
mała Laur Eksperta za wysoką jakość świadczonych usług prawnych 
i szkoleniowych.

Edyta Przybyłek ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe 
MBA oraz studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego Prawo Lot-
nicze, jak również na Uniwersytecie Jagiellońskim - Prawo Medyczne 
i Bioetyka, Prawo Karne Materialne i Procesowe. W 2019 r. została 
nagrodzona Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę przez Prezy-
denta RP. W listopadzie 2020 r. zdobyła drugie miejsce „Dziennika 
Zachodniego” zdobyła drugie miejsce w plebiscycie na Najbardziej 
Wpływową Kobietę Woj. Śląskiego. W listopadzie 2021 r. otrzymała 
Symbol biznesu 2021 w zakresie profesjonalnej obsługi prawnej. 
W 2022 r. ukończyła studia w Collegium Humanum z akredytacją 
Apsley Business School w Londynie na kierunku Doctor of Business 
Administration i Doctor of Laws in Business. Jest również w trakcie 
składania rozprawy doktorskiej w Krakowskiej Akademii na Wydziale 
Prawa z zakresu prawa transplantacji. 

Warto wspomnieć, iż IURISCO wspiera fi nansowo fundacje, 
domy dziecka i stowarzyszenia, bierze udział w akcji „Szlachetna 
Paczka”. 

www.iurisco.pl
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TADEUSZ DONOCIK
Przewodniczący Kapituły

Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd 
„PRO-SILESIA”

Laureat Kryształowego Lauru 2012

TADEUSZ BIEDZKI 
Konsul Honorowy Łotwy

Pisarz, Podróżnik
Laureat Złotego Lauru 1994

FRANCISZEK BUSZKA
Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej 

w Katowicach
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa O/Chorzów, 

Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice
Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru 2014

JAKUB CHEŁSTOWSKI
Marszałek Województwa Śląskiego

HENRYK GALWAS
Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

ZBIGNIEW GIELECIAK
Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
Laureat Platynowego Lauru 2009

JAN HOPPE
Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach

Laureat Złotego Lauru 1994, Laureat Platynowego Lauru 2014

Prof. zw. dr hab. JANUSZ JANECZEK
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008

Wiceprzewodniczący Konfederacji Rektorów w latach 2016-2018
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki

Laureat Platynowego Lauru 2017

JAN KLIMEK
Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Laureat Kryształowego Lauru 2017

DARIUSZ KOŁACZ
Prezes Zarządu Polska Press Sp. z o.o. Oddział Śląsk 

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
Wojewoda Śląski w latach 2007-2014

Laureat Platynowego Lauru 2011

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK
Prezydent Miasta Zabrze

Laureatka Złotego Lauru 2007, Laureatka Kryształowego Lauru 2014

WIKTOR PAWLIK
Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Laureat Kryształowego Lauru 2017

TADEUSZ SZYMANEK
Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Częstochowie
Laureat Złotego Lauru 2014

JANUSZ TARGOSZ
Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru 2014

PIOTR USZOK
Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014

Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013

JAROSŁAW WIECZOREK
Wojewoda Śląski

MACIEJ WOJCIECHOWSKI
Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Katowice 

Prof. dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii SUM w latach 1990-2012
Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2006 oraz

Kryształowego Lauru 2018

TOMASZ ZJAWIONY
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Laureat Złotego Lauru 2012

ANDRZEJ ŻYLAK
Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu 

Przemysłowego
Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu

Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2012, 
Laureat Kryształowego Lauru 2016
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„Potrzebujemy wzorców, przewodników i autorytetów, by 
nasz świat mógł powrócić do normalności. Postaci, które 

swoim wysiłkiem, kompetencjami oraz 
doświadczeniem budują dobro,  kształtują  rzeczywistość

i są godne naśladowania”

 Tomasz Zjawiony,
Prezes Regionalnej Izby
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Dobro wspólne 
 powinno być zawsze 
priorytetem dla 
polityków

Z laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji Januszem Steinhoffem, ekspertem 
i autorytetem w sprawach gospodarczych, posłem na Sejm trzech kadencji, ministrem gospodarki 
w latach 1997–2001, wicepremierem w okresie 2000-2001 oraz Przewodniczącym Rady Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach – rozmawiamy o transformacji polityczno-gospodarczej Polski, jakości 
współczesnej polityki, sytuacji w sektorze górnictwa i bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju.

Na początek rozmowy, chciałam jeszcze raz 
pogratulować Diamentowego Lauru Umie-
jętności i Kompetencji. W trakcie wręczenia 
nagrody prof. Jerzy Buzek mówił, że charak-
teryzuje Pana organiczna praca, starania o do-
bro wspólne, a także elementarne zrozumienie 
słów: tradycja, solidarność i racja stanu. Jak 
Pan przyjął te słowa?
Za gratulacje serdecznie dziękuję. Diamen-
towy Laur Umiejętności to dla mnie wielki za-
szczyt i zobowiązanie. Zawsze czuję się dość 
niezręcznie słuchając laudacji dedykowanych 
mojej osobie. Niemniej, pragnę serdecznie po-
dziękować za wystąpienie Panu Premierowi 
Jerzemu Buzkowi. 
Moje drogi zetknęły się z nim w latach 80. 
Po okresie wspólnej pracy w podziemnych 
strukturach „Solidarności" stanęły przed nami 
wielkie zadania i wyzwania zapoczątkowane 
przez pamiętne już wybory 4 czerwca 1989 
roku. Moja działalność publiczna po tej dacie to 
trzykrotne sprawowanie mandatu poselskiego, 
w tym po raz pierwszy w Sejmie Kontrakto-
wym. Znaczącym etapem w tamtym okresie 
było podjęcie współpracy z Premierem Tade-
uszem Mazowieckim. Objąłem wówczas stano-
wisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, 
a moim głównym zadaniem, jakie postawił 
przede mną Premier, było przygotowanie no-
wego prawa górniczego i geologicznego. Cel 
ten zrealizowałem, ustawa została przyjęta 
przez parlament w 1994 roku. Kolejnym eta-
pem w działalności publicznej było pełnienie 
funkcji ministra gospodarki, a po trzech latach 
również wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka. 
Skala mojego zaangażowana w działalność 
publiczną spowodowała, iż z ciężkim sercem 

podjąłem decyzję o zakończeniu pracy na Po-
litechnice Śląskiej. Ta uczelnia to moja Alma 
Mater, na której przez wiele lat pracowałem, 
początkowo jako asystent, a później adiunkt 
w Instytucie Przeróbki Kopalin na Wydziale 
Górnictwa. Z wielkim sentymentem wspomi-
nam ten okres i moich ówczesnych szefów, 
naukowych autorytetów prof. Jerzego Nawroc-
kiego i doc. Stanisława Błaszczyńskiego.

Czy jako ekspert w sprawach gospodarczych, 
polityk i działacz samorządu gospodarczego – 
czuje się Pan człowiekiem spełnionym?
Czuję osobistą satysfakcję z tego, w jakim miej-
scu jest dziś Polska na gospodarczej i politycz-
nej mapie świata. Ponad trzy dekady polskiej 
transformacji oceniam jako wielki sukces, choć 
sposób uprawiania polityki oraz podejmowane 
decyzje w ostatnich kilku latach wywołują 
u mnie niepokój i troskę o przyszłość. 
Odnosząc się do przeszłości w szerokim kon-
tekście to my, Polacy, wielokrotnie ponosili-
śmy wielkie ofiary walcząc o swoją wolność 
i niepodległość. Setki tysięcy naszych rodaków 
ginęły w czasie zaborów i powstań narodo-
wościowych. Natomiast w 1989 roku odzy-
skaliśmy suwerenność i wolność praktycznie 
bez znacznych ofiar. Jestem więc szczęśliwy 
z faktu, że Polska znajduje się obecnie w tym 
miejscu swojej historii. Uważam, że czas po 
1989 roku to najlepszy okres od kilkuset lat. 
Uzyskaliśmy prawie wszystko, o czym nawet 
nie marzyliśmy jako pokolenie, które znaczną 
część życia spędziła w PRL-u.  
Udało nam się osiągnąć dwa podstawowe, po-
lityczne priorytety, czyli członkostwo w Unii 
Europejskiej i NATO. Te sukcesy na niwie 

politycznej są potwierdzeniem trafności przy-
jętej przez nas strategii w wolnej, niepodległej 
Polsce. Kandydując do Sejmu w 1989 roku, 
jako reprezentant Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”, nawet nie śniłem o tym, że w bar-
dzo nieodległym czasie będziemy tworzyli rząd 
z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem. 
Polska była pierwszym krajem, który skutecznie 
zakwestionował wszystkie pryncypia totalitar-
nego systemu w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Było to możliwe dzięki korelacji 
kilku kluczowych czynników: konsekwentnej 
działalności opozycji w Polsce, obecności 
papieża Jana Pawła II w Watykanie, polityce 
prezydenta USA Ronalda Reagana oraz zaan-
gażowaniu „Żelaznej Damy” Margaret Thatcher 
w Wielkiej Brytanii. I oczywiście, reformom 
Michaiła Gorbaczowa, który miał świadomość 
konieczności zmian w totalitarnym systemie 
Związku Radzieckiego. Zwycięstwo wyborcze 
opozycji w Polsce i odsunięcie od władzy ko-
munistów otworzyło drogę do upadku muru 
berlińskiego, demontażu komunistycznego sys-
temu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W swoim wystąpieniu nawiązywał Pan do 
jakości współczesnej polityki, która powinna 
być sposobem realizacji marzeń o przyszłości 
naszej ojczyzny, a nie partykularnym celem 
samym w sobie. Czy rzeczywiście polityka 
końca lat 90., gdy był Pan ministrem i wice-
premierem, miała inny wymiar?
Ewolucja polityki idzie w kierunku niepożąda-
nym. Z punktu widzenia interesów państwa 
i jego przyszłości, polityka nie powinna być 
poddana priorytetom socjotechniki, nieod-
porna na populizm czy demagogię. A niestety 
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strukturach „Solidarności" stanęły przed nami 
wielkie zadania i wyzwania zapoczątkowane 
przez pamiętne już wybory 4 czerwca 1989 
roku. Moja działalność publiczna po tej dacie to 
trzykrotne sprawowanie mandatu poselskiego, 
w tym po raz pierwszy w Sejmie Kontrakto-
wym. Znaczącym etapem w tamtym okresie 
było podjęcie współpracy z Premierem Tade-
uszem Mazowieckim. Objąłem wówczas stano-
wisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, 
a moim głównym zadaniem, jakie postawił 
przede mną Premier, było przygotowanie no-
wego prawa górniczego i geologicznego. Cel 
ten zrealizowałem, ustawa została przyjęta 
przez parlament w 1994 roku. Kolejnym eta-
pem w działalności publicznej było pełnienie 
funkcji ministra gospodarki, a po trzech latach 
również wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka. 
Skala mojego zaangażowana w działalność 
publiczną spowodowała, iż z ciężkim sercem 

podjąłem decyzję o zakończeniu pracy na Po-
litechnice Śląskiej. Ta uczelnia to moja Alma 
Mater, na której przez wiele lat pracowałem, 
początkowo jako asystent, a później adiunkt 
w Instytucie Przeróbki Kopalin na Wydziale 
Górnictwa. Z wielkim sentymentem wspomi-
nam ten okres i moich ówczesnych szefów, 
naukowych autorytetów prof. Jerzego Nawroc-
kiego i doc. Stanisława Błaszczyńskiego.

Czy jako ekspert w sprawach gospodarczych, 
polityk i działacz samorządu gospodarczego – 
czuje się Pan człowiekiem spełnionym?
Czuję osobistą satysfakcję z tego, w jakim miej-
scu jest dziś Polska na gospodarczej i politycz-
nej mapie świata. Ponad trzy dekady polskiej 
transformacji oceniam jako wielki sukces, choć 
sposób uprawiania polityki oraz podejmowane 
decyzje w ostatnich kilku latach wywołują 
u mnie niepokój i troskę o przyszłość. 
Odnosząc się do przeszłości w szerokim kon-
tekście to my, Polacy, wielokrotnie ponosili-
śmy wielkie ofiary walcząc o swoją wolność 
i niepodległość. Setki tysięcy naszych rodaków 
ginęły w czasie zaborów i powstań narodo-
wościowych. Natomiast w 1989 roku odzy-
skaliśmy suwerenność i wolność praktycznie 
bez znacznych ofiar. Jestem więc szczęśliwy 
z faktu, że Polska znajduje się obecnie w tym 
miejscu swojej historii. Uważam, że czas po 
1989 roku to najlepszy okres od kilkuset lat. 
Uzyskaliśmy prawie wszystko, o czym nawet 
nie marzyliśmy jako pokolenie, które znaczną 
część życia spędziła w PRL-u.  
Udało nam się osiągnąć dwa podstawowe, po-
lityczne priorytety, czyli członkostwo w Unii 
Europejskiej i NATO. Te sukcesy na niwie 

politycznej są potwierdzeniem trafności przy-
jętej przez nas strategii w wolnej, niepodległej 
Polsce. Kandydując do Sejmu w 1989 roku, 
jako reprezentant Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”, nawet nie śniłem o tym, że w bar-
dzo nieodległym czasie będziemy tworzyli rząd 
z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem. 
Polska była pierwszym krajem, który skutecznie 
zakwestionował wszystkie pryncypia totalitar-
nego systemu w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Było to możliwe dzięki korelacji 
kilku kluczowych czynników: konsekwentnej 
działalności opozycji w Polsce, obecności 
papieża Jana Pawła II w Watykanie, polityce 
prezydenta USA Ronalda Reagana oraz zaan-
gażowaniu „Żelaznej Damy” Margaret Thatcher 
w Wielkiej Brytanii. I oczywiście, reformom 
Michaiła Gorbaczowa, który miał świadomość 
konieczności zmian w totalitarnym systemie 
Związku Radzieckiego. Zwycięstwo wyborcze 
opozycji w Polsce i odsunięcie od władzy ko-
munistów otworzyło drogę do upadku muru 
berlińskiego, demontażu komunistycznego sys-
temu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W swoim wystąpieniu nawiązywał Pan do 
jakości współczesnej polityki, która powinna 
być sposobem realizacji marzeń o przyszłości 
naszej ojczyzny, a nie partykularnym celem 
samym w sobie. Czy rzeczywiście polityka 
końca lat 90., gdy był Pan ministrem i wice-
premierem, miała inny wymiar?
Ewolucja polityki idzie w kierunku niepożąda-
nym. Z punktu widzenia interesów państwa 
i jego przyszłości, polityka nie powinna być 
poddana priorytetom socjotechniki, nieod-
porna na populizm czy demagogię. A niestety 
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jest. Bardzo krytycznie oceniam fakt, że wielu 
ministrów w dzisiejszych czasach, zamiast two-
rzyć ustawy i nowe regulacje, znaczącą część 
czasu spędza na realizacji programów manipu-
lowania społeczeństwem i zapowiadaniu dzia-
łań, które nigdy nie mają fazy wykonawczej. 
A ich celem jest wyłącznie wygrana w kolejnych 
wyborach. Teraźniejszość i przyszłość Polski 
nie powinny być planowane w takt kalendarza 
wyborczego i partykularnych interesów jakiej-
kolwiek formacji politycznej.

W rządzie AWS nadzorował Pan program za-
mknięcia 23 kopalń. Jak z tej perspektywy, 
trudnych doświadczeń, ocenia Pan obecne 
działania restrukturyzacji polskiego sektora 
górnictwa?
Górnictwo to od wielu lat branża doświadczona 
populizmem, nieodpowiedzialnością polityków 
i obietnicami bez pokrycia. Krytycznie oceniam 
zabieganie o górników w kampaniach wybor-
czych przez kolejne partie, które w programach 
mają rozwiązania problemów branży całkowicie 
oderwane od rzeczywistości. 
Trzeba mieć świadomość, iż górnictwo wę-
glowe odchodzi do historii. Mamy taką, a nie 
inną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, 
świat bowiem musi się zmierzyć z wyzwa-
niem globalnego ocieplenia klimatu. Znacząca 
część polskich kopalń kończy swoje zasoby, 
ma trudne warunki górniczo-geologiczne, 
co przekłada się na wysokie koszty wydo-
bycia i sprawia, że wiele kopalń jest nieren-
townych. W roku 1997 przyjęliśmy program 
restrukturyzacji uzgodniony ze związkami 
zawodowymi, w tym z NSZZ „Solidarnością”, 
zakładający odejście 100 tys. górników w ciągu 
4 lat na zasadzie całkowitej dobrowolności. 
To otworzyło możliwość likwidacji częściowej 
i całkowitej 23 trwale nierentownych kopalń. 
Nie było więc zwolnień grupowych. W efekcie 
tego procesu branża odzyskała rentowność. 
W tamtych czasach „Solidarność” wspierała 
nieuchronne zmiany, dystansując się od po-
pulizmu i ekonomicznej nieodpowiedzialności. 
W przeciwieństwie do obecnych działań związ-
ków zawodowych. To dzięki takiej postawie 
cały region przechodził wielkie zmiany – za-
kłady hutnicze i zbrojeniowe również zostały 
zrestrukturyzowane. Na Śląsku w efekcie nie-
uchronnych, ekonomicznie uwarunkowanych 
procesów, w okresie 30 lat transformacji ubyło 
ok. 450 tys. miejsc pracy. Powstawały jednak 
nowe branże, zrealizowano przy wsparciu 
pomocy publicznej wiele inwestycji. W efek-
cie przez cały okres transformacji poziom 
bezrobocia na Śląsku był średnio o 2 punkty 
procentowe niższy od średniej krajowej. Śląsk 
staje się w coraz większym stopniu regionem 
nowoczesnych technologii. 
Trzeba pogodzić się z faktem, iż górnictwo wę-
glowe, branża obok hutnictwa tak znacząca na 
Śląsku, odchodzi do historii. I to jest proces 
nieuchronny. Taka transformacja miała miejsce 
wcześniej np. w Zagłębiu Ruhry czy Nord-Pas-
-De-Calais. Dlatego bardzo nagannie oceniam 

populizm polityków, których brak szacunku do 
górników objawia się tym, że oni ich po pro-
stu oszukują, mamiąc nierealistycznymi wizjami 
funkcjonowania branży. 

W kwietniu przeżyliśmy „czarny” tydzień pol-
skiego górnictwa. W kopalni Pniówek doszło 
do wybuchów metanu, kilka dni później zano-
towano wstrząs i wypływ metanu w kopalni 
Zofiówka, zginęło 26 górników. Czy Pana 
zdaniem tych tragicznych wydarzeń można 
było uniknąć?
W kwestii bezpieczeństwa w kopalniach na jej 
straży powinien stać Wyższy Urząd Górniczy, 
którym kiedyś kierowałem. Natomiast to, co 
ma miejsce w tej chwili - wywołało moją ostrą 
reakcję. Skandalem w mojej ocenie jest podpo-
rządkowanie WUG-u właścicielowi większości 
kopalń, czyli Ministrowi Aktywów Państwo-
wych. WUG powinien podlegać Prezesowi 
Rady Ministrów. Takie usytuowanie zapewnia 
urzędowi tak potrzebną niezależność. Po wy-
padkach w kopalni Pniówek interweniowałem 
u Premiera Mateusza Morawieckiego, sugeru-
jąc przywrócenie modelu, który funkcjonował 
z powodzeniem przez wiele lat. Mam nadzieję, 
że tak znów będzie. Nie ma bowiem ważniej-
szej sprawy niż życie i zdrowie górników. I dzi-
wię się, iż w tej sprawie nie interweniują związki 
zawodowe.

Wojna w Ukrainie głęboko zmieniła euro-
pejską politykę energetyczną, obserwujemy 
rosnące ceny paliw. Co w tej sytuacji powinna 
zrobić Polska i cała Unia Europejska, by unie-
zależnić się od dostaw gazu, ropy i węgla 
z Rosji, a zarazem zachować bezpieczeństwo 
energetyczne?
Powinniśmy przyśpieszyć zwiększanie udziału 
odnawialnych źródeł energii w naszym mik-
sie energetycznym i trwale eliminować im-
port nośników energii z Federacji Rosyjskiej. 
Trzeba mieć świadomość, że embargo będzie 
kosztowne dla konsumentów energii w całej 
Europie – wszyscy za to zapłacimy. Niemniej 
uważam, że tragedia naszych braci i sióstr 
w Ukrainie absolutnie tego wymagają. Trzeba 
to jasno komunikować społeczeństwu. Nie-
dopuszczalna jest sytuacja, w której przedsta-
wiciele rządu zapewniają, że nie wywoła to 
wzrostu cen nośników energii w Polsce. To brak 
wyobraźni i odpowiedzialności.

Czy grozi nam odwrót od polityki klimatycz-
nej, redukującej emisję gazów cieplarnianych 
i promującej odnawialne źródła energii?
To byłby absurd, zdecydowanie przeciwko 
temu się wypowiadam. Jeżeli ktoś myśli, że 
obecny konflikt wojenny w sposób trwały za-
blokuje politykę klimatyczną i transformację 
energetyczną Unii Europejskiej, że wrócimy 
do paliw kopalnych, to się bardzo myli! Pamię-
tajmy o efekcie cieplarnianym, pamiętajmy, 
że odpowiadamy za przyszłość świata, za 
życie przyszłych pokoleń. Świat na kolejnych 
Szczytach Klimatycznych w tej materii podjął 

jednoznaczne decyzje. Możemy w tej chwili, 
w okresie przejściowym (2-4 lat), dokonać 
korekty tej polityki, czyli inaczej mówiąc, nie 
dokonywać substytucji paliw stałych (np. węgla 
kamiennego i brunatnego) gazem ziemnym, 
bo będzie go w Europie brakowało. Pamiętać 
należy, iż aktualne zużycie gazu w Europie to 
ok. 450 mld m³ rocznie, w tym ok. 150 mld m³ 
gazu rosyjskiego. Ten ubytek spowoduje wzrost 
cen. Zanim nastąpi reorientacja importu tego 
paliwa, zanim zrealizujemy projekty budowy 
gazociągów tranzytowych między zachodem 
a wschodem kontynentu - upłynie trochę 
czasu. Potrzebne są więc bardziej skuteczne 
regulacje, które pozwolą nam w sposób racjo-
nalny dokonać tej substytucji i przede wszyst-
kim zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. 
To, z czym mieliśmy do czynienia ostatnio, 
szczególnie w Niemczech, było dowodem nie-
odpowiedzialności politycznych elit. My, jako 
Polacy, akurat odrobiliśmy tę lekcję i w efekcie 
jesteśmy w sytuacji, w której mamy wszelkie 
instrumenty, by zamienić import gazu z Rosji 
na inne kierunki, gdyż dysponujemy konieczną 
infrastrukturą transgraniczną. 

Na koniec chciałam zapytać, jakie obecnie 
widzi Pan - jako Przewodniczący Rady RIG 
w Katowicach - miejsce i perspektywy dla 
instytucji samorządu gospodarczego, w tych 
skomplikowanych czasach na zmieniającym 
się rynku, w którym kluczowa staje się inno-
wacyjność i umiejętność przystosowania się 
do kryzysowych sytuacji?
Ubolewam nad tym, iż w Polsce nie ma do tej 
pory regulacji ustawowych dotyczących samo-
rządu gospodarczego. Gdyby mógł on funkcjo-
nować jako podmiot prawa publicznego, czyli 
jako samorząd powszechny, na wzór innych 
krajów Europy Zachodniej to myślę, że dużo 
łatwiej byłoby przebijać się polskim przedsię-
biorcom ze swoimi racjami w stosunku do ad-
ministracji. Również kwestia finansowania izb 
gospodarczych jest ułomna. Bardzo często izby 
muszą znaczącą część aktywności przeznaczać 
na zabieganie o wypełnienie swoich zobowią-
zań finansowych, czyli de facto prowadzić 
działalność gospodarczą. Generalnie, nie jest 
to racjonalne, często prowadzi do ogranicze-
nia niezależności wobec administracji oraz do 
zniekształcenia hierarchii priorytetów progra-
mowych. Trzeba myśleć o tym, żeby samorząd 
był rzeczywistym reprezentantem interesów 
środowiska przedsiębiorców. W innych kra-
jach europejskich głos przedsiębiorców jest 
wyjątkowo mocny, tam żaden rząd nie odważy 
się wprowadzać nowych regulacji, które na 
etapie projektu są silnie kontestowane przez 
samorząd gospodarczy. Marzy mi się samorząd 
z prawdziwego zdarzenia. Twórzmy więc nowe 
formy współpracy różnych organizacji przed-
siębiorców, po to, żeby zbudować autorytet 
tych instytucji. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Najważniejsza jest 
MUZYKA
Z Piotrem Palecznym – jednym z najwybitniejszym polskich pianistów 
i pedagogów, laureatem, a także jurorem wielu konkursów pianistycz-
nych, między innymi Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, zdo-
bywcą Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji z Diamentem 
– rozmawiamy o początkach kariery, działalności koncertowej i realizacji 
planów artystycznych.

Jak do tego doszło, że czteroletni „synek” za-
czął brzdąkać na fortepianie w domu w Ryb-
niku. Czy pochodzi Pan z muzycznej rodziny?
Nie pochodzę z rodziny muzycznej, aczkol-
wiek muzyka klasyczna była obecna w moim 
domu odkąd pamiętam. Miałem dwie starsze 
siostry, które grały na fortepianie. Mogę na-
wet powiedzieć, że wychowałem się pod tym 
instrumentem, słuchając muzyki. Później, nieza-
pomniana i niezastąpiona Pani Maria Kowalska, 
która uczyła moje siostry i była nauczycielką 
w Szkole Muzycznej w Rybniku zainteresowała 
się również mną i znalazła w małym brzdącu 
materiał na pianistę. Miałem niespełna 6 lat, 
kiedy pierwszy raz wystąpiłem publicznie. Pa-
miętam to dokładnie, bo to było olbrzymie prze-
życie. Zagrałem miniaturę Roberta Schumanna 
„Wesoły wieśniak”. O dziwo nie miałem tremy, 
a moje największe obawy dotyczyły tego, by 
wejść na estradę i stanąć na zaznaczonym krzy-
żykiem miejscu, gdzie trzeba się było ukłonić! 
Następnym etapem była już edukacja w szko-
łach muzycznych – podstawowej i średniej. 
W kolejnych, młodych latach miałem okazję 
koncertować z orkiestrą symfoniczną, która 
później została przemianowana na Filharmonię 
Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Wielu artystów opowiada o tym, że na ich 
osobowość artystyczną, na to kim się stali 
największy wpływ mieli wspaniali pedago-
dzy, mistrzowie w swoim fachu. Czy tak było 
i w Pana przypadku?
Moich mistrzem była moja pierwsza nauczy-
cielka, Pani Maria Kowalska, gdyby nie ona 
prawdopodobnie zostałbym inżynierem, tak 
jak mój ojciec. Kolejnym mistrzem został Pan 
Karol Szafranek, pod jego okiem skończyłem 
średnią szkołę muzyczną. I rok studów rozpo-
cząłem w Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Po roku przeniosłem się do Warszawy do klasy 
fortepianu prof. Jana Ekiera. Pozostałem mu 
wierny do końca studiów i do konkursu chopi-
nowskiego, w którym dzięki jego wiedzy i talen-
towi pedagogicznemu odniosłem spory sukces.

Czyli rok 1970 i zdobycie III miejsca w VIII. 
Konkursie Chopinowskim był rzeczywiście 
punktem zwrotnym w Pana karierze, wówczas 
młodego, pianisty?
Ten konkurs to olbrzymia perspektywa na ka-
rierę artystyczną dla każdego laureata, a nawet 
uczestnika. To gwarancja tras koncertowych 
i szansa na rozwój. Moim zdaniem znacznie 
łatwiej jest przygotować się do samego kon-
kursu i odnieść sukces, znacznie trudniej jest 

przełożyć tą nagrodę na prawdziwą karierę ar-
tystyczną, a przede wszystkim na utrzymanie 
najwyższego poziomu przez lata. Od mojego 
konkursu minęło ponad pół wieku, a ciągle 
jestem aktywny pianistycznie i również peda-
gogicznie. Rok 1970 był momentem przełomo-
wym, mimo że wcześniej już uczestniczyłem 
i zdobywałem laury w innych, m.in. w konkursie 
pianistycznym w Sofii czy Radia Bawarskiego 
w Monachium.

W październiku 2022 roku zakończył się XVIII 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina. Jak ocenia Pan poziom 
i wyniki imprezy jako juror?
Jestem jurorem już od 1985 roku i muszę 
powiedzieć, że ta edycja stała na wyjątkowo 
wysokim poziomie artystycznym. Być może 
był to pozytywny skutek pandemii, która dała 
wszystkim uczestnikom dodatkowy rok na przy-
gotowanie się. 

Czy wiele się zmieniło od czasu, gdy grał Pan 
muzykę Chopina w najsłynniejszym konkursie 
pianistycznym na świecie. Czy teraz początku-
jący pianiści mają inny punkt startowy?
Dzisiaj wszyscy mamy paszport w szufladzie, 
granice są praktycznie otwarte. Również infor-
macje, przekazy o kursach czy konkursach są 
dostępne na wyciągnięcie ręki w Internecie. Na 
pewno konkurencja obecnie jest potężniejsza 
niż kiedyś, ale wszystko ma swoje plusy i mi-
nusy. Mamy wiele konkursów, ale ten Chopi-
nowski to nadal taka olimpiada pianistyczna. 
Tutaj występuje absolutna czołówka, a miliony 
ludzi na całym świecie obserwuje rywalizację 
online. Wielką wartością jest fakt, że tyle melo-
manów interesuje się tym konkursem, to bardzo 
cenne zjawisko. 

W którym miejscu spełnia się Pan obecnie naj-
bardziej? Jako artysta koncertujący na najbar-
dziej prestiżowych estradach świata, pedagog 
w klasie fortepianu, m.in. na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 
czy może w roli dyrektora Festiwalu Pianistycz-
nego w Dusznikach-Zdroju albo Konkursu im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy?
Dla mnie najważniejsza jest muzyka. Dopiero, 
gdy skończyłem 52 lata, trochę przypadkowo, 
na prośbę ówczesnego rektora Akademii 
Muzycznej w Warszawie przyjąłem funkcję 
profesora tejże uczelni i zacząłem pracę peda-
gogiczną, nie mając w tym względzie żadnych 
doświadczeń. Byłem kompletnie zielony. Mia-
łem oczywiście niebagatelny bagaż dwudziestu 

kilku lat pracy estradowo-koncertowej na całym 
świecie. To doświadczenie było moim atutem 
przy rozpoczynaniu pracy pedagoga. Okazało 
się to być trafnym i interesującym zwrotem 
w pracy i życiu, bo już po siedmiu latach mój 
student zdobył czwartą nagrodę Konkursu 
Chopinowskiego. Był to Japończyk, Takashi 
Yamamoto, znakomity pianista. To dało mi po-
czucie spełnienia się w roli pedagoga. Drugim 
istotnym punktem w pracy pedagogicznej jest 
ostatni sukces mojego studenta na ubiegło-
rocznym konkursie, kiedy również Japończyk, 
Kyohei Sorita zdobył drugą nagrodę i odniósł 
wielki sukces. Co godne podkreślenia, ostatni 
raz reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni został 
laureatem drugiej nagrody w 1970 roku! 
Generalnie obecnie moja aktywność to cztery 
ścieżki: solowe koncerty, praca pedagogiczna 
i dwa nurty organizacyjne. Festiwal Pianistyczny 
w Dusznikach-Zdroju to najstarsza na świecie 
impreza pianistyczna, w sierpniu odbywa się 
już 77. edycja. W tym roku obchodzę jubileusz 
30-lecia dyrekcji artystycznej nad tą imprezą. 
Jeśli chodzi o Konkurs im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego, jest to niewątpliwie po Konkursie 
Chopinowskim, drugi największy, bo pięcio-
etapowy konkurs pianistyczny organizowany 
w Polsce. Tam pełnię rolę dyrektora artystycz-
nego i szefa jury od 2004 roku. 

Okazją do naszej rozmowy jest Kryształowy 
Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamen-
tem przyznany przez Kapitułę Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. Ma Pan za sobą 
pół wieku kariery koncertowej i ponad dwie 
dekady pracy pedagogicznej. Czy pozostały 
jeszcze jakieś niezrealizowane marzenia arty-
styczne do spełnienia?
Jeśli pomyślałbym o sobie, że jestem spełniony 
– to byłby mój koniec! Artysta musi być niespeł-
niony, musi mieć ciągle nowe plany, wyzwa-
nia. Mam pełną świadomość, że czas biegnie 
i może go na wszystkie moje marzenia i plany 
nie starczyć… Jedynie, co chciałbym, żeby się 
spełniło to pozostanie w dobrym zdrowiu, 
aby realizować plany artystyczne i organiza-
cyjne. Już ponad 100 razy byłem w Japonii, 
gdzie koncertuję oraz pracuję jako pedagog od 
1974 roku. Posiadam jeden z najwyższych or-
derów państwowych przyznany mi przez rząd 
Japonii za wychowanie dwóch laureatów Kon-
kursu Chopinowskiego – Order Wschodzącego 
Słońca Złote Promienie ze Wstęgą. To dla mnie 
olbrzymi zaszczyt. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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jest. Bardzo krytycznie oceniam fakt, że wielu 
ministrów w dzisiejszych czasach, zamiast two-
rzyć ustawy i nowe regulacje, znaczącą część 
czasu spędza na realizacji programów manipu-
lowania społeczeństwem i zapowiadaniu dzia-
łań, które nigdy nie mają fazy wykonawczej. 
A ich celem jest wyłącznie wygrana w kolejnych 
wyborach. Teraźniejszość i przyszłość Polski 
nie powinny być planowane w takt kalendarza 
wyborczego i partykularnych interesów jakiej-
kolwiek formacji politycznej.

W rządzie AWS nadzorował Pan program za-
mknięcia 23 kopalń. Jak z tej perspektywy, 
trudnych doświadczeń, ocenia Pan obecne 
działania restrukturyzacji polskiego sektora 
górnictwa?
Górnictwo to od wielu lat branża doświadczona 
populizmem, nieodpowiedzialnością polityków 
i obietnicami bez pokrycia. Krytycznie oceniam 
zabieganie o górników w kampaniach wybor-
czych przez kolejne partie, które w programach 
mają rozwiązania problemów branży całkowicie 
oderwane od rzeczywistości. 
Trzeba mieć świadomość, iż górnictwo wę-
glowe odchodzi do historii. Mamy taką, a nie 
inną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, 
świat bowiem musi się zmierzyć z wyzwa-
niem globalnego ocieplenia klimatu. Znacząca 
część polskich kopalń kończy swoje zasoby, 
ma trudne warunki górniczo-geologiczne, 
co przekłada się na wysokie koszty wydo-
bycia i sprawia, że wiele kopalń jest nieren-
townych. W roku 1997 przyjęliśmy program 
restrukturyzacji uzgodniony ze związkami 
zawodowymi, w tym z NSZZ „Solidarnością”, 
zakładający odejście 100 tys. górników w ciągu 
4 lat na zasadzie całkowitej dobrowolności. 
To otworzyło możliwość likwidacji częściowej 
i całkowitej 23 trwale nierentownych kopalń. 
Nie było więc zwolnień grupowych. W efekcie 
tego procesu branża odzyskała rentowność. 
W tamtych czasach „Solidarność” wspierała 
nieuchronne zmiany, dystansując się od po-
pulizmu i ekonomicznej nieodpowiedzialności. 
W przeciwieństwie do obecnych działań związ-
ków zawodowych. To dzięki takiej postawie 
cały region przechodził wielkie zmiany – za-
kłady hutnicze i zbrojeniowe również zostały 
zrestrukturyzowane. Na Śląsku w efekcie nie-
uchronnych, ekonomicznie uwarunkowanych 
procesów, w okresie 30 lat transformacji ubyło 
ok. 450 tys. miejsc pracy. Powstawały jednak 
nowe branże, zrealizowano przy wsparciu 
pomocy publicznej wiele inwestycji. W efek-
cie przez cały okres transformacji poziom 
bezrobocia na Śląsku był średnio o 2 punkty 
procentowe niższy od średniej krajowej. Śląsk 
staje się w coraz większym stopniu regionem 
nowoczesnych technologii. 
Trzeba pogodzić się z faktem, iż górnictwo wę-
glowe, branża obok hutnictwa tak znacząca na 
Śląsku, odchodzi do historii. I to jest proces 
nieuchronny. Taka transformacja miała miejsce 
wcześniej np. w Zagłębiu Ruhry czy Nord-Pas-
-De-Calais. Dlatego bardzo nagannie oceniam 

populizm polityków, których brak szacunku do 
górników objawia się tym, że oni ich po pro-
stu oszukują, mamiąc nierealistycznymi wizjami 
funkcjonowania branży. 

W kwietniu przeżyliśmy „czarny” tydzień pol-
skiego górnictwa. W kopalni Pniówek doszło 
do wybuchów metanu, kilka dni później zano-
towano wstrząs i wypływ metanu w kopalni 
Zofiówka, zginęło 26 górników. Czy Pana 
zdaniem tych tragicznych wydarzeń można 
było uniknąć?
W kwestii bezpieczeństwa w kopalniach na jej 
straży powinien stać Wyższy Urząd Górniczy, 
którym kiedyś kierowałem. Natomiast to, co 
ma miejsce w tej chwili - wywołało moją ostrą 
reakcję. Skandalem w mojej ocenie jest podpo-
rządkowanie WUG-u właścicielowi większości 
kopalń, czyli Ministrowi Aktywów Państwo-
wych. WUG powinien podlegać Prezesowi 
Rady Ministrów. Takie usytuowanie zapewnia 
urzędowi tak potrzebną niezależność. Po wy-
padkach w kopalni Pniówek interweniowałem 
u Premiera Mateusza Morawieckiego, sugeru-
jąc przywrócenie modelu, który funkcjonował 
z powodzeniem przez wiele lat. Mam nadzieję, 
że tak znów będzie. Nie ma bowiem ważniej-
szej sprawy niż życie i zdrowie górników. I dzi-
wię się, iż w tej sprawie nie interweniują związki 
zawodowe.

Wojna w Ukrainie głęboko zmieniła euro-
pejską politykę energetyczną, obserwujemy 
rosnące ceny paliw. Co w tej sytuacji powinna 
zrobić Polska i cała Unia Europejska, by unie-
zależnić się od dostaw gazu, ropy i węgla 
z Rosji, a zarazem zachować bezpieczeństwo 
energetyczne?
Powinniśmy przyśpieszyć zwiększanie udziału 
odnawialnych źródeł energii w naszym mik-
sie energetycznym i trwale eliminować im-
port nośników energii z Federacji Rosyjskiej. 
Trzeba mieć świadomość, że embargo będzie 
kosztowne dla konsumentów energii w całej 
Europie – wszyscy za to zapłacimy. Niemniej 
uważam, że tragedia naszych braci i sióstr 
w Ukrainie absolutnie tego wymagają. Trzeba 
to jasno komunikować społeczeństwu. Nie-
dopuszczalna jest sytuacja, w której przedsta-
wiciele rządu zapewniają, że nie wywoła to 
wzrostu cen nośników energii w Polsce. To brak 
wyobraźni i odpowiedzialności.

Czy grozi nam odwrót od polityki klimatycz-
nej, redukującej emisję gazów cieplarnianych 
i promującej odnawialne źródła energii?
To byłby absurd, zdecydowanie przeciwko 
temu się wypowiadam. Jeżeli ktoś myśli, że 
obecny konflikt wojenny w sposób trwały za-
blokuje politykę klimatyczną i transformację 
energetyczną Unii Europejskiej, że wrócimy 
do paliw kopalnych, to się bardzo myli! Pamię-
tajmy o efekcie cieplarnianym, pamiętajmy, 
że odpowiadamy za przyszłość świata, za 
życie przyszłych pokoleń. Świat na kolejnych 
Szczytach Klimatycznych w tej materii podjął 

jednoznaczne decyzje. Możemy w tej chwili, 
w okresie przejściowym (2-4 lat), dokonać 
korekty tej polityki, czyli inaczej mówiąc, nie 
dokonywać substytucji paliw stałych (np. węgla 
kamiennego i brunatnego) gazem ziemnym, 
bo będzie go w Europie brakowało. Pamiętać 
należy, iż aktualne zużycie gazu w Europie to 
ok. 450 mld m³ rocznie, w tym ok. 150 mld m³ 
gazu rosyjskiego. Ten ubytek spowoduje wzrost 
cen. Zanim nastąpi reorientacja importu tego 
paliwa, zanim zrealizujemy projekty budowy 
gazociągów tranzytowych między zachodem 
a wschodem kontynentu - upłynie trochę 
czasu. Potrzebne są więc bardziej skuteczne 
regulacje, które pozwolą nam w sposób racjo-
nalny dokonać tej substytucji i przede wszyst-
kim zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. 
To, z czym mieliśmy do czynienia ostatnio, 
szczególnie w Niemczech, było dowodem nie-
odpowiedzialności politycznych elit. My, jako 
Polacy, akurat odrobiliśmy tę lekcję i w efekcie 
jesteśmy w sytuacji, w której mamy wszelkie 
instrumenty, by zamienić import gazu z Rosji 
na inne kierunki, gdyż dysponujemy konieczną 
infrastrukturą transgraniczną. 

Na koniec chciałam zapytać, jakie obecnie 
widzi Pan - jako Przewodniczący Rady RIG 
w Katowicach - miejsce i perspektywy dla 
instytucji samorządu gospodarczego, w tych 
skomplikowanych czasach na zmieniającym 
się rynku, w którym kluczowa staje się inno-
wacyjność i umiejętność przystosowania się 
do kryzysowych sytuacji?
Ubolewam nad tym, iż w Polsce nie ma do tej 
pory regulacji ustawowych dotyczących samo-
rządu gospodarczego. Gdyby mógł on funkcjo-
nować jako podmiot prawa publicznego, czyli 
jako samorząd powszechny, na wzór innych 
krajów Europy Zachodniej to myślę, że dużo 
łatwiej byłoby przebijać się polskim przedsię-
biorcom ze swoimi racjami w stosunku do ad-
ministracji. Również kwestia finansowania izb 
gospodarczych jest ułomna. Bardzo często izby 
muszą znaczącą część aktywności przeznaczać 
na zabieganie o wypełnienie swoich zobowią-
zań finansowych, czyli de facto prowadzić 
działalność gospodarczą. Generalnie, nie jest 
to racjonalne, często prowadzi do ogranicze-
nia niezależności wobec administracji oraz do 
zniekształcenia hierarchii priorytetów progra-
mowych. Trzeba myśleć o tym, żeby samorząd 
był rzeczywistym reprezentantem interesów 
środowiska przedsiębiorców. W innych kra-
jach europejskich głos przedsiębiorców jest 
wyjątkowo mocny, tam żaden rząd nie odważy 
się wprowadzać nowych regulacji, które na 
etapie projektu są silnie kontestowane przez 
samorząd gospodarczy. Marzy mi się samorząd 
z prawdziwego zdarzenia. Twórzmy więc nowe 
formy współpracy różnych organizacji przed-
siębiorców, po to, żeby zbudować autorytet 
tych instytucji. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Najważniejsza jest 
MUZYKA
Z Piotrem Palecznym – jednym z najwybitniejszym polskich pianistów 
i pedagogów, laureatem, a także jurorem wielu konkursów pianistycz-
nych, między innymi Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, zdo-
bywcą Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji z Diamentem 
– rozmawiamy o początkach kariery, działalności koncertowej i realizacji 
planów artystycznych.

Jak do tego doszło, że czteroletni „synek” za-
czął brzdąkać na fortepianie w domu w Ryb-
niku. Czy pochodzi Pan z muzycznej rodziny?
Nie pochodzę z rodziny muzycznej, aczkol-
wiek muzyka klasyczna była obecna w moim 
domu odkąd pamiętam. Miałem dwie starsze 
siostry, które grały na fortepianie. Mogę na-
wet powiedzieć, że wychowałem się pod tym 
instrumentem, słuchając muzyki. Później, nieza-
pomniana i niezastąpiona Pani Maria Kowalska, 
która uczyła moje siostry i była nauczycielką 
w Szkole Muzycznej w Rybniku zainteresowała 
się również mną i znalazła w małym brzdącu 
materiał na pianistę. Miałem niespełna 6 lat, 
kiedy pierwszy raz wystąpiłem publicznie. Pa-
miętam to dokładnie, bo to było olbrzymie prze-
życie. Zagrałem miniaturę Roberta Schumanna 
„Wesoły wieśniak”. O dziwo nie miałem tremy, 
a moje największe obawy dotyczyły tego, by 
wejść na estradę i stanąć na zaznaczonym krzy-
żykiem miejscu, gdzie trzeba się było ukłonić! 
Następnym etapem była już edukacja w szko-
łach muzycznych – podstawowej i średniej. 
W kolejnych, młodych latach miałem okazję 
koncertować z orkiestrą symfoniczną, która 
później została przemianowana na Filharmonię 
Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Wielu artystów opowiada o tym, że na ich 
osobowość artystyczną, na to kim się stali 
największy wpływ mieli wspaniali pedago-
dzy, mistrzowie w swoim fachu. Czy tak było 
i w Pana przypadku?
Moich mistrzem była moja pierwsza nauczy-
cielka, Pani Maria Kowalska, gdyby nie ona 
prawdopodobnie zostałbym inżynierem, tak 
jak mój ojciec. Kolejnym mistrzem został Pan 
Karol Szafranek, pod jego okiem skończyłem 
średnią szkołę muzyczną. I rok studów rozpo-
cząłem w Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Po roku przeniosłem się do Warszawy do klasy 
fortepianu prof. Jana Ekiera. Pozostałem mu 
wierny do końca studiów i do konkursu chopi-
nowskiego, w którym dzięki jego wiedzy i talen-
towi pedagogicznemu odniosłem spory sukces.

Czyli rok 1970 i zdobycie III miejsca w VIII. 
Konkursie Chopinowskim był rzeczywiście 
punktem zwrotnym w Pana karierze, wówczas 
młodego, pianisty?
Ten konkurs to olbrzymia perspektywa na ka-
rierę artystyczną dla każdego laureata, a nawet 
uczestnika. To gwarancja tras koncertowych 
i szansa na rozwój. Moim zdaniem znacznie 
łatwiej jest przygotować się do samego kon-
kursu i odnieść sukces, znacznie trudniej jest 

przełożyć tą nagrodę na prawdziwą karierę ar-
tystyczną, a przede wszystkim na utrzymanie 
najwyższego poziomu przez lata. Od mojego 
konkursu minęło ponad pół wieku, a ciągle 
jestem aktywny pianistycznie i również peda-
gogicznie. Rok 1970 był momentem przełomo-
wym, mimo że wcześniej już uczestniczyłem 
i zdobywałem laury w innych, m.in. w konkursie 
pianistycznym w Sofii czy Radia Bawarskiego 
w Monachium.

W październiku 2022 roku zakończył się XVIII 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina. Jak ocenia Pan poziom 
i wyniki imprezy jako juror?
Jestem jurorem już od 1985 roku i muszę 
powiedzieć, że ta edycja stała na wyjątkowo 
wysokim poziomie artystycznym. Być może 
był to pozytywny skutek pandemii, która dała 
wszystkim uczestnikom dodatkowy rok na przy-
gotowanie się. 

Czy wiele się zmieniło od czasu, gdy grał Pan 
muzykę Chopina w najsłynniejszym konkursie 
pianistycznym na świecie. Czy teraz początku-
jący pianiści mają inny punkt startowy?
Dzisiaj wszyscy mamy paszport w szufladzie, 
granice są praktycznie otwarte. Również infor-
macje, przekazy o kursach czy konkursach są 
dostępne na wyciągnięcie ręki w Internecie. Na 
pewno konkurencja obecnie jest potężniejsza 
niż kiedyś, ale wszystko ma swoje plusy i mi-
nusy. Mamy wiele konkursów, ale ten Chopi-
nowski to nadal taka olimpiada pianistyczna. 
Tutaj występuje absolutna czołówka, a miliony 
ludzi na całym świecie obserwuje rywalizację 
online. Wielką wartością jest fakt, że tyle melo-
manów interesuje się tym konkursem, to bardzo 
cenne zjawisko. 

W którym miejscu spełnia się Pan obecnie naj-
bardziej? Jako artysta koncertujący na najbar-
dziej prestiżowych estradach świata, pedagog 
w klasie fortepianu, m.in. na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 
czy może w roli dyrektora Festiwalu Pianistycz-
nego w Dusznikach-Zdroju albo Konkursu im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy?
Dla mnie najważniejsza jest muzyka. Dopiero, 
gdy skończyłem 52 lata, trochę przypadkowo, 
na prośbę ówczesnego rektora Akademii 
Muzycznej w Warszawie przyjąłem funkcję 
profesora tejże uczelni i zacząłem pracę peda-
gogiczną, nie mając w tym względzie żadnych 
doświadczeń. Byłem kompletnie zielony. Mia-
łem oczywiście niebagatelny bagaż dwudziestu 

kilku lat pracy estradowo-koncertowej na całym 
świecie. To doświadczenie było moim atutem 
przy rozpoczynaniu pracy pedagoga. Okazało 
się to być trafnym i interesującym zwrotem 
w pracy i życiu, bo już po siedmiu latach mój 
student zdobył czwartą nagrodę Konkursu 
Chopinowskiego. Był to Japończyk, Takashi 
Yamamoto, znakomity pianista. To dało mi po-
czucie spełnienia się w roli pedagoga. Drugim 
istotnym punktem w pracy pedagogicznej jest 
ostatni sukces mojego studenta na ubiegło-
rocznym konkursie, kiedy również Japończyk, 
Kyohei Sorita zdobył drugą nagrodę i odniósł 
wielki sukces. Co godne podkreślenia, ostatni 
raz reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni został 
laureatem drugiej nagrody w 1970 roku! 
Generalnie obecnie moja aktywność to cztery 
ścieżki: solowe koncerty, praca pedagogiczna 
i dwa nurty organizacyjne. Festiwal Pianistyczny 
w Dusznikach-Zdroju to najstarsza na świecie 
impreza pianistyczna, w sierpniu odbywa się 
już 77. edycja. W tym roku obchodzę jubileusz 
30-lecia dyrekcji artystycznej nad tą imprezą. 
Jeśli chodzi o Konkurs im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego, jest to niewątpliwie po Konkursie 
Chopinowskim, drugi największy, bo pięcio-
etapowy konkurs pianistyczny organizowany 
w Polsce. Tam pełnię rolę dyrektora artystycz-
nego i szefa jury od 2004 roku. 

Okazją do naszej rozmowy jest Kryształowy 
Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamen-
tem przyznany przez Kapitułę Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. Ma Pan za sobą 
pół wieku kariery koncertowej i ponad dwie 
dekady pracy pedagogicznej. Czy pozostały 
jeszcze jakieś niezrealizowane marzenia arty-
styczne do spełnienia?
Jeśli pomyślałbym o sobie, że jestem spełniony 
– to byłby mój koniec! Artysta musi być niespeł-
niony, musi mieć ciągle nowe plany, wyzwa-
nia. Mam pełną świadomość, że czas biegnie 
i może go na wszystkie moje marzenia i plany 
nie starczyć… Jedynie, co chciałbym, żeby się 
spełniło to pozostanie w dobrym zdrowiu, 
aby realizować plany artystyczne i organiza-
cyjne. Już ponad 100 razy byłem w Japonii, 
gdzie koncertuję oraz pracuję jako pedagog od 
1974 roku. Posiadam jeden z najwyższych or-
derów państwowych przyznany mi przez rząd 
Japonii za wychowanie dwóch laureatów Kon-
kursu Chopinowskiego – Order Wschodzącego 
Słońca Złote Promienie ze Wstęgą. To dla mnie 
olbrzymi zaszczyt. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Świat biznesu może 
czuć się  dobrze 
w Katowicach

O rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, przyjaznej dla biznesu administracji i kompleksowym wsparciu dla 
inwestorów, a także marce nowoczesnego centrum biznesowego i zagłębia nowych technologii, które 
wypracowały sobie Katowice mówi dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta, laureat „Orła Piastów Śląskich” 
przyznanego przez Kapitułę XXIX. Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Okazją do rozmowy jest nagroda specjalna 
„Orła Piastów Śląskich” przyznana Panu Pre-
zydentowi m. in. za: „wytyczenie nowego 
kierunku współdziałania lokalnych przedsię-
biorców, przynoszącemu korzyści im samym 
i miastu”. Jak w praktyce rozwój lokalnego 
biznesu oddziałuje na Katowice?
To jeden z kluczowych filarów, jeśli chodzi 
o rozwój miasta. Dzięki m.in. zaangażowaniu 
lokalnego biznesu w Katowicach mamy jeden 
z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce, 
który wynosił w ubiegłym roku raptem 1,8%, 
mimo panującej wówczas jeszcze w Polsce 
pandemii. Wszystkie elementy składające się 
na funkcjonowanie miasta przypominają wiel-
kie urządzenie, w którym pracują setki zębatek. 
Lokalni przedsiębiorcy to w dużej mierze koło 
zamachowe tego mechanizmu. Pod względem 
liczebności podmiotów gospodarczych domi-
nujące znaczenie w Katowicach odgrywa sek-
tor MMŚP, które stanowią ok. 99% podmiotów 
gospodarczych miasta oraz tworzą znaczący 
potencjał miejsc pracy. MMŚP reprezentowane 
są głównie w branżach związanych z handlem, 
edukacją, budownictwem, przetwórstwem 
przemysłowym, działalnością profesjonalną, 
naukową i techniczną. Przez lata Katowice ko-
jarzone były głównie z górnictwem. W ostat-
nich latach miasto przeszło transformację. 
Obecnie stolica województwa śląskiego i Ślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii przekształca się 
w nowoczesne centrum biznesowe i zagłębie 
nowych technologii. Trzeba pamiętać o tym, 
że miasto, aby właściwie funkcjonować i przy-
ciągać mieszkańców musi się rozwijać na wielu 
płaszczyznach. Dzięki rozwoju lokalnego biz-
nesu jesteśmy w stanie zabezpieczyć wiele po-
trzeb mieszkańców Katowic. Rozwój lokalnego 
biznesu to także gwarancja dużych możliwości, 

jeśli chodzi o znalezienie pracy na stanowi-
skach związanych z wykształceniem lub za-
interesowaniami mieszkańców. To również 
możliwość zrobienia zakupów blisko swojego 
miejsca zamieszkania, możliwość skorzystania 
z usług szewca, kaletnika czy informatyka. A to 
wszystko przekłada się na to, że Katowice to 
dobre miejsce do życia.

Obecnie marka Katowice pozycjonuje się jako 
miasto wielkich wydarzeń, przemysłu spotkań 
i nowoczesnych usług biznesowych. W jaki 
sposób ten wizerunek stolicy Górnośląsko-Za-
głębiowskie Metropolii jest wykorzystywany 
i pomaga w kontaktach z biznesem?
W przypadku rozwoju Katowic postawiliśmy na 
turystykę biznesową. Katowice to miejsce spo-
tkań i dyskusji wielu branż – w tym gospodarz 
tak prestiżowych imprez jak Szczyt Klimatyczny 
ONZ, czy World Urban Forum organizowa-
nego przez UN-Habitat, czyli agendę ONZ 
zajmującą się kwestiami urbanizacji i osiedli 
ludzkich. Dzięki zyskaniu rozpoznawalności 
na świecie Katowice i GZM to jeden z pię-
ciu najważniejszych ośrodków centrów usług 
biznesowych w Polsce. Statystyki pokazują, 
że na tym obszarze zatrudnionych jest 7,8%  
pracujących w tym sektorze w skali całego 
kraju. Wyrobiliśmy sobie markę i to przynosi 
efekty. W świecie biznesu jesteśmy rozpo-
znawalni. To skutkuje tym, że niejednokrot-
nie inwestorzy i świat biznesu, zdając sobie 
sprawę z tego jaką markę stanowią Katowice, 
sami zgłaszają się z chęcią otwarcia w mieście 
siedziby swojej firmy. Ich przedstawiciele zdają 
sobie sprawę z tego, że rozwijając się właśnie 
w Katowicach, mogą stać się częścią wielkich 
wydarzeń. Na miejscu są w stanie brać udział 
w targach, konferencjach, sympozjach. Nawet 

przyznanie miastu tytułu Europejskiej Miasta 
Nauki sprawia, że Katowice w oczach poten-
cjalnych inwestorów punktują. Ten tytuł to nie 
tylko prestiżowa marka, która oferuje miastu 
gospodarzowi ogromną możliwość przycią-
gnięcia naukowców, polityków, biznesmenów 
i przedstawicieli mediów z całego świata. To 
także sygnał dla świata biznesu, że tu może 
znaleźć wykształconą i wyspecjalizowaną ka-
drę. Rozwijanie turystyki biznesowej stanowi 
także ogromny potencjał dla właścicieli hoteli, 
restauracji, sklepów z pamiątkami, itp.

A z czym powinni, generalnie, kojarzyć Ka-
towice przedstawiciele sektora MMŚP, jakie 
ułatwienia ma dla nich przygotowane miasto?
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
jak już wspominałem, jest kluczowy jeśli 
chodzi o rozwój Katowic. Aby ułatwić inwe-
stycje w mieście utworzyliśmy w urzędzie 
Wydział Obsługi Inwestorów. Mamy świado-
mość tego, że wyrobienie marki jest ważne. 
Ale staramy się także, by świat biznesu po 
prostu czuł się w Katowicach dobrze i miał 
świadomość, że tu warto inwestować. Klu-
czowym dla nas jest przyjazna dla biznesu 
administracja i kompleksowe wsparcie dla 
inwestorów. Współpracujemy z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, oferującą zwol-
nienia podatkowe. W Katowicach funkcjonuje 
także Miejski Inkubator Przedsiębiorczości –   
Rawa.Ink. To nowoczesna, coworkingowa 
przestrzeń umożliwiająca rozwój mieszkań-
com Katowic w obszarach przedsiębiorczości 
i innowacyjności. Można tu wynająć biuro, 
biurko lub po prostu usiąść i popracować. Do-
datkowo to miejsce daje możliwość tworzenia 
i rozwijania pomysłów w strefie fab-lab, która 
składa się z pracowni: projektowej, design oraz 
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krawieckiej. Rawa.ink powstała z myślą o star-
t-upach oraz firmach sektora MMŚP, które 
znajdą tutaj wsparcie w zakresie sieciowania 
kontaktów, poszerzania wiedzy, zdobywania 
doświadczenia, inspiracji, rozwoju projektów 
oraz internacjonalizacji, zapewnianej przez licz-
nych partnerow i mentor oraz zespół Rawa.ink. 
W Katowicach myślimy o osobach przedsię-
biorczych. Właśnie im dedykowana jest „Kopal-
nia Start-upów”. To pierwszy w Polsce konkurs 
start-upowy organizowany w całości przez 
miejski samorząd. Idea jest prosta - samorząd 
ma wesprzeć młode, innowacyjne firmy i stwo-
rzyć dla nich dogodne warunki rozwoju. Poza 
tym konkurs daje doskonałą diagnozę poten-
cjału rynku start-upowego w stolicy regionu. 
W Katowicach działają także liczne instytucje 
wspierające przedsiębiorczość, takie jak Re-
gionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślni-
cza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ABSL 
– Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 
czy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
We współpracy z tymi podmiotami staramy 
się wypracować najlepsze warunki dla rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw. Do każdego 
z inwestorów podchodzimy indywidualnie.

Jakie znaczenie dla miasta ma współpraca 
z instytucjami samorządu gospodarczego 
– takimi jak Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach?
Ogromne. Wspólnie pracujemy na rzecz jak 
najlepszych rozwiązań dla świata biznesu i sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki 
temu staramy się rozwijać system edukacji tak, 
by przygotować kadry do zapotrzebowania 
rynku pracy. Głos RIG jest dla mnie niezwy-
kle istotny. To jeden z przedstawicieli świata 
biznesu. Współdziałaliśmy ze sobą chociażby 
przy okazji opracowywania Katowickiego Pa-
kietu Przedsiębiorcy, czyli szeregu rozwiązań 
i ulg dedykowanych przedsiębiorcom, których 

działalność była ograniczona ze względu na 
pandemię. Wspólnie wypracowane rozwiąza-
nia pozwoliły wielu katowickim firmom złapać 
oddech w tych niezwykle trudnych czasach.

W trakcie odbierania nagrody, wspomniał Pan 
o wieloletnim Prezesie RIG Tadeuszu Dono-
ciku, jako osobie, która - jak Pan powiedział  
– „zaraziła mnie umiejętnością dawania siebie 
innym”. W jaki sposób to spotkanie wpłynęło 
na drogę dojścia do momentu, gdy został Pan 
włodarzem 300-tysięcznego miasta?
Myślę, że bez tej lekcji ciężko byłoby mi rządzić 
miastem. Bycie prezydentem to nie tylko praca 
w administracji, planowanie budżetu czy roz-
woju miasta. To w dużej mierze misja. Gdyby 
nie wspomniana umiejętność, w szybkim tem-
pie można by się wypalić. Dzięki możliwości 
dawania siebie innym ma się przeświadcze-
nie, że każdy wysiłek, każda rozmowa bizne-
sowa i decyzja dotycząca miasta, to działanie 
na rzecz naszej wspólnej społeczności. To 
ogromna motywacja z jednej strony, z drugiej 
też wyróżnienie, bo powierzono mi rozwój naj-
większego miasta w województwie.

Jak ocenia Pan obecny potencjał gospodarczy 
miasta i warunki dla inwestorów? Czy zostały 
nadszarpnięte przez trwającą dwa lata pan-
demię, wzrost inflacji i sytuację wojny tuż za 
wschodnią granicą Polski?
To nie jest łatwy czas, ale Katowice z tych prób 
wychodzą obronną ręką. Mierzymy się ze zmia-
nami w systemie podatków, inflacją i wojną. To 
rzeczy, które w dużej mierze trudno było prze-
widzieć czy zaplanować. W okresie pandemii 
staraliśmy się wspierać przedsiębiorców. Udzie-
laliśmy przedsiębiorcom ulg i bonifikat. Utwo-
rzyliśmy także Punkt Doradztwa Kryzysowego. 
Przy okazji wybuchu wojny na Ukrainie sytu-
acja można powiedzieć, że się odwróciła. Wielu 
przedsiębiorców wsparło miasto w działaniach 

– oferowali darmowy catering, przekształcali 
biura i siedziby na miejsca noclegowe dla 
uchodźców z Ukrainy. To tylko wzmocniło po-
tencjał gospodarczy miasta i pokazało, że obie 
strony mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. 

Czyli, mimo wszystko, powinniśmy być opty-
mistami? Zwłaszcza, że Katowice znalazły 
się na trzecim miejscu w rankingu polskich 
największych aglomeracji, które mają szansę 
najszybciej uzyskać status miasta przyszłości 
do 2050 roku?
Zawsze staram się pełen optymizmu patrzeć 
w przyszłość. Katowice przeszły w ostatnich 
latach ogromną transformację. W miejscu 
kopalni dziś funkcjonuje Strefa Kultury, która 
kompletnie odmieniła wizerunek Katowic. Te-
raz chcemy iść o krok dalej. Transformację ma 
przejść kolejny teren po-górniczy. Pracownia 
projektowa podpisała już umowę na opraco-
wanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
dla pierwszego etapu realizacji projektu pn. 
„Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny". 
Inwestycja przywróci życie do obiektów po 
KWK Wieczorek, a także będzie motorem na-
pędowym dla rozwoju firm skupionych wokół 
cyfrowej branży. HUB ma stanowić wspólną 
przestrzeń dla firm technologicznych, game 
developerów, czyli producentów gier, a także 
środowiska związanego z e-sportem, które zaj-
muje się organizacją rozgrywek, turniejów i re-
alizacją transmisji. Wierzę, że to będzie kolejny 
impuls dla Katowic, które ewoluują w zagłębie 
nowoczesnych technologii, stając się swoistym 
miastem przyszłości.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Świat biznesu może 
czuć się  dobrze 
w Katowicach

O rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, przyjaznej dla biznesu administracji i kompleksowym wsparciu dla 
inwestorów, a także marce nowoczesnego centrum biznesowego i zagłębia nowych technologii, które 
wypracowały sobie Katowice mówi dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta, laureat „Orła Piastów Śląskich” 
przyznanego przez Kapitułę XXIX. Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Okazją do rozmowy jest nagroda specjalna 
„Orła Piastów Śląskich” przyznana Panu Pre-
zydentowi m. in. za: „wytyczenie nowego 
kierunku współdziałania lokalnych przedsię-
biorców, przynoszącemu korzyści im samym 
i miastu”. Jak w praktyce rozwój lokalnego 
biznesu oddziałuje na Katowice?
To jeden z kluczowych filarów, jeśli chodzi 
o rozwój miasta. Dzięki m.in. zaangażowaniu 
lokalnego biznesu w Katowicach mamy jeden 
z najniższych wskaźników bezrobocia w Polsce, 
który wynosił w ubiegłym roku raptem 1,8%, 
mimo panującej wówczas jeszcze w Polsce 
pandemii. Wszystkie elementy składające się 
na funkcjonowanie miasta przypominają wiel-
kie urządzenie, w którym pracują setki zębatek. 
Lokalni przedsiębiorcy to w dużej mierze koło 
zamachowe tego mechanizmu. Pod względem 
liczebności podmiotów gospodarczych domi-
nujące znaczenie w Katowicach odgrywa sek-
tor MMŚP, które stanowią ok. 99% podmiotów 
gospodarczych miasta oraz tworzą znaczący 
potencjał miejsc pracy. MMŚP reprezentowane 
są głównie w branżach związanych z handlem, 
edukacją, budownictwem, przetwórstwem 
przemysłowym, działalnością profesjonalną, 
naukową i techniczną. Przez lata Katowice ko-
jarzone były głównie z górnictwem. W ostat-
nich latach miasto przeszło transformację. 
Obecnie stolica województwa śląskiego i Ślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii przekształca się 
w nowoczesne centrum biznesowe i zagłębie 
nowych technologii. Trzeba pamiętać o tym, 
że miasto, aby właściwie funkcjonować i przy-
ciągać mieszkańców musi się rozwijać na wielu 
płaszczyznach. Dzięki rozwoju lokalnego biz-
nesu jesteśmy w stanie zabezpieczyć wiele po-
trzeb mieszkańców Katowic. Rozwój lokalnego 
biznesu to także gwarancja dużych możliwości, 

jeśli chodzi o znalezienie pracy na stanowi-
skach związanych z wykształceniem lub za-
interesowaniami mieszkańców. To również 
możliwość zrobienia zakupów blisko swojego 
miejsca zamieszkania, możliwość skorzystania 
z usług szewca, kaletnika czy informatyka. A to 
wszystko przekłada się na to, że Katowice to 
dobre miejsce do życia.

Obecnie marka Katowice pozycjonuje się jako 
miasto wielkich wydarzeń, przemysłu spotkań 
i nowoczesnych usług biznesowych. W jaki 
sposób ten wizerunek stolicy Górnośląsko-Za-
głębiowskie Metropolii jest wykorzystywany 
i pomaga w kontaktach z biznesem?
W przypadku rozwoju Katowic postawiliśmy na 
turystykę biznesową. Katowice to miejsce spo-
tkań i dyskusji wielu branż – w tym gospodarz 
tak prestiżowych imprez jak Szczyt Klimatyczny 
ONZ, czy World Urban Forum organizowa-
nego przez UN-Habitat, czyli agendę ONZ 
zajmującą się kwestiami urbanizacji i osiedli 
ludzkich. Dzięki zyskaniu rozpoznawalności 
na świecie Katowice i GZM to jeden z pię-
ciu najważniejszych ośrodków centrów usług 
biznesowych w Polsce. Statystyki pokazują, 
że na tym obszarze zatrudnionych jest 7,8%  
pracujących w tym sektorze w skali całego 
kraju. Wyrobiliśmy sobie markę i to przynosi 
efekty. W świecie biznesu jesteśmy rozpo-
znawalni. To skutkuje tym, że niejednokrot-
nie inwestorzy i świat biznesu, zdając sobie 
sprawę z tego jaką markę stanowią Katowice, 
sami zgłaszają się z chęcią otwarcia w mieście 
siedziby swojej firmy. Ich przedstawiciele zdają 
sobie sprawę z tego, że rozwijając się właśnie 
w Katowicach, mogą stać się częścią wielkich 
wydarzeń. Na miejscu są w stanie brać udział 
w targach, konferencjach, sympozjach. Nawet 

przyznanie miastu tytułu Europejskiej Miasta 
Nauki sprawia, że Katowice w oczach poten-
cjalnych inwestorów punktują. Ten tytuł to nie 
tylko prestiżowa marka, która oferuje miastu 
gospodarzowi ogromną możliwość przycią-
gnięcia naukowców, polityków, biznesmenów 
i przedstawicieli mediów z całego świata. To 
także sygnał dla świata biznesu, że tu może 
znaleźć wykształconą i wyspecjalizowaną ka-
drę. Rozwijanie turystyki biznesowej stanowi 
także ogromny potencjał dla właścicieli hoteli, 
restauracji, sklepów z pamiątkami, itp.

A z czym powinni, generalnie, kojarzyć Ka-
towice przedstawiciele sektora MMŚP, jakie 
ułatwienia ma dla nich przygotowane miasto?
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
jak już wspominałem, jest kluczowy jeśli 
chodzi o rozwój Katowic. Aby ułatwić inwe-
stycje w mieście utworzyliśmy w urzędzie 
Wydział Obsługi Inwestorów. Mamy świado-
mość tego, że wyrobienie marki jest ważne. 
Ale staramy się także, by świat biznesu po 
prostu czuł się w Katowicach dobrze i miał 
świadomość, że tu warto inwestować. Klu-
czowym dla nas jest przyjazna dla biznesu 
administracja i kompleksowe wsparcie dla 
inwestorów. Współpracujemy z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, oferującą zwol-
nienia podatkowe. W Katowicach funkcjonuje 
także Miejski Inkubator Przedsiębiorczości –   
Rawa.Ink. To nowoczesna, coworkingowa 
przestrzeń umożliwiająca rozwój mieszkań-
com Katowic w obszarach przedsiębiorczości 
i innowacyjności. Można tu wynająć biuro, 
biurko lub po prostu usiąść i popracować. Do-
datkowo to miejsce daje możliwość tworzenia 
i rozwijania pomysłów w strefie fab-lab, która 
składa się z pracowni: projektowej, design oraz 
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krawieckiej. Rawa.ink powstała z myślą o star-
t-upach oraz firmach sektora MMŚP, które 
znajdą tutaj wsparcie w zakresie sieciowania 
kontaktów, poszerzania wiedzy, zdobywania 
doświadczenia, inspiracji, rozwoju projektów 
oraz internacjonalizacji, zapewnianej przez licz-
nych partnerow i mentor oraz zespół Rawa.ink. 
W Katowicach myślimy o osobach przedsię-
biorczych. Właśnie im dedykowana jest „Kopal-
nia Start-upów”. To pierwszy w Polsce konkurs 
start-upowy organizowany w całości przez 
miejski samorząd. Idea jest prosta - samorząd 
ma wesprzeć młode, innowacyjne firmy i stwo-
rzyć dla nich dogodne warunki rozwoju. Poza 
tym konkurs daje doskonałą diagnozę poten-
cjału rynku start-upowego w stolicy regionu. 
W Katowicach działają także liczne instytucje 
wspierające przedsiębiorczość, takie jak Re-
gionalna Izba Gospodarcza, Izba Rzemieślni-
cza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ABSL 
– Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 
czy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
We współpracy z tymi podmiotami staramy 
się wypracować najlepsze warunki dla rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw. Do każdego 
z inwestorów podchodzimy indywidualnie.

Jakie znaczenie dla miasta ma współpraca 
z instytucjami samorządu gospodarczego 
– takimi jak Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach?
Ogromne. Wspólnie pracujemy na rzecz jak 
najlepszych rozwiązań dla świata biznesu i sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki 
temu staramy się rozwijać system edukacji tak, 
by przygotować kadry do zapotrzebowania 
rynku pracy. Głos RIG jest dla mnie niezwy-
kle istotny. To jeden z przedstawicieli świata 
biznesu. Współdziałaliśmy ze sobą chociażby 
przy okazji opracowywania Katowickiego Pa-
kietu Przedsiębiorcy, czyli szeregu rozwiązań 
i ulg dedykowanych przedsiębiorcom, których 

działalność była ograniczona ze względu na 
pandemię. Wspólnie wypracowane rozwiąza-
nia pozwoliły wielu katowickim firmom złapać 
oddech w tych niezwykle trudnych czasach.

W trakcie odbierania nagrody, wspomniał Pan 
o wieloletnim Prezesie RIG Tadeuszu Dono-
ciku, jako osobie, która - jak Pan powiedział  
– „zaraziła mnie umiejętnością dawania siebie 
innym”. W jaki sposób to spotkanie wpłynęło 
na drogę dojścia do momentu, gdy został Pan 
włodarzem 300-tysięcznego miasta?
Myślę, że bez tej lekcji ciężko byłoby mi rządzić 
miastem. Bycie prezydentem to nie tylko praca 
w administracji, planowanie budżetu czy roz-
woju miasta. To w dużej mierze misja. Gdyby 
nie wspomniana umiejętność, w szybkim tem-
pie można by się wypalić. Dzięki możliwości 
dawania siebie innym ma się przeświadcze-
nie, że każdy wysiłek, każda rozmowa bizne-
sowa i decyzja dotycząca miasta, to działanie 
na rzecz naszej wspólnej społeczności. To 
ogromna motywacja z jednej strony, z drugiej 
też wyróżnienie, bo powierzono mi rozwój naj-
większego miasta w województwie.

Jak ocenia Pan obecny potencjał gospodarczy 
miasta i warunki dla inwestorów? Czy zostały 
nadszarpnięte przez trwającą dwa lata pan-
demię, wzrost inflacji i sytuację wojny tuż za 
wschodnią granicą Polski?
To nie jest łatwy czas, ale Katowice z tych prób 
wychodzą obronną ręką. Mierzymy się ze zmia-
nami w systemie podatków, inflacją i wojną. To 
rzeczy, które w dużej mierze trudno było prze-
widzieć czy zaplanować. W okresie pandemii 
staraliśmy się wspierać przedsiębiorców. Udzie-
laliśmy przedsiębiorcom ulg i bonifikat. Utwo-
rzyliśmy także Punkt Doradztwa Kryzysowego. 
Przy okazji wybuchu wojny na Ukrainie sytu-
acja można powiedzieć, że się odwróciła. Wielu 
przedsiębiorców wsparło miasto w działaniach 

– oferowali darmowy catering, przekształcali 
biura i siedziby na miejsca noclegowe dla 
uchodźców z Ukrainy. To tylko wzmocniło po-
tencjał gospodarczy miasta i pokazało, że obie 
strony mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. 

Czyli, mimo wszystko, powinniśmy być opty-
mistami? Zwłaszcza, że Katowice znalazły 
się na trzecim miejscu w rankingu polskich 
największych aglomeracji, które mają szansę 
najszybciej uzyskać status miasta przyszłości 
do 2050 roku?
Zawsze staram się pełen optymizmu patrzeć 
w przyszłość. Katowice przeszły w ostatnich 
latach ogromną transformację. W miejscu 
kopalni dziś funkcjonuje Strefa Kultury, która 
kompletnie odmieniła wizerunek Katowic. Te-
raz chcemy iść o krok dalej. Transformację ma 
przejść kolejny teren po-górniczy. Pracownia 
projektowa podpisała już umowę na opraco-
wanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
dla pierwszego etapu realizacji projektu pn. 
„Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny". 
Inwestycja przywróci życie do obiektów po 
KWK Wieczorek, a także będzie motorem na-
pędowym dla rozwoju firm skupionych wokół 
cyfrowej branży. HUB ma stanowić wspólną 
przestrzeń dla firm technologicznych, game 
developerów, czyli producentów gier, a także 
środowiska związanego z e-sportem, które zaj-
muje się organizacją rozgrywek, turniejów i re-
alizacją transmisji. Wierzę, że to będzie kolejny 
impuls dla Katowic, które ewoluują w zagłębie 
nowoczesnych technologii, stając się swoistym 
miastem przyszłości.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Priorytetowe obszary 
badawcze (POB)
Politechniki  Śląskiej 
– zapraszamy do 
współpracy

Politechnika Śląska należy do grona dziesięciu szkół wyższych w Polsce, które posiadają status laureata 
konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach tego programu realizuje badania 
naukowe i prowadzi współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sześciu Priorytetowych 
Obszarach Badawczych. Potencjał uczelni to kadra naukowa, infrastruktura badawcza i umiędzynaro-
dowienie. Także w ramach Uniwersytetu Europejskiego, który tworzy z siedmioma uczelniami z sześciu 
krajów Europy. Jako jeden z celów strategicznych Politechnika Śląska wskazuje rozwój współpracy na 
linii nauka – biznes.

ONKOLOGIA OBLICZENIOWA  
I SPERSONALIZOWANA MEDYCYNA

Rozpoczęty w XX wieku dynamiczny rozwój 
przemysłowy i zmiana struktury wiekowej 
społeczeństwa przyniosły duży wzrost zacho-
rowań na tzw. choroby cywilizacyjne, odpo-
wiedzialne obecnie za ponad 80% zgonów. 
Integracja nauk ścisłych i technicznych z me-
dycyną i biologią przyczyniła się w ostatnich la-
tach do istotnej poprawy zarówno diagnostyki, 
planowania i monitoringu efektów terapii oraz 
powstania nowych platform badań pozwalają-
cych na coraz większe zrozumienie przyczyn 
i ewolucji chorób. Dzięki długoletniej i syste-
matycznie rozwijanej współpracy Politechniki 
Śląskiej (PŚ) i Centrum Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (IO), wspólne 
badania prowadzone są w interdyscyplinarnych 
zespołach badawczych ze wsparciem finanso-
wanym PŚ, IO, NCN, NCBiR (ponad 70 projek-
tów pozyskanych w ciągu ostatnich 5 lat) oraz 
agencji zagranicznych (NIH, UE FP7, H2020, 
Euratom, NSF, 14 grantów). Zakres tematyczny 
prowadzonych projektów jest bardzo szeroki, 
obejmuje zarówno badania na poziomie mole-
kularnym, jak i wieloczynnikowe analizy prze-
żywalności pacjentów. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Onkologia obliczeniowa (koordynator podob-
szaru: Prof. Marek Kimmel) 
• Spersonalizowana medycyna (koordynator 
podobszaru: Prof. Joanna Polańska) 
• Biomateriały i biotechnologia medyczna (ko-
ordynatorzy podobszaru: Prof. Marek Łos, Prof. 
Przemysław Struk) 
• Informatyka obrazu i telemedycyna (koordy-
nator podobszaru: Prof. Ewa Piętka) 
• Biomechanika (koordynatorzy podobszaru: 

Prof. Ewa Majchrzak, Prof. Ryszard Białecki) 
• Analiza i projektowanie leków (koordynator 
podobszaru: Prof. Sylwia Bajkacz, Prof. Kata-
rzyna Krukiewicz) 
• Zdrowie publiczne (koordynator podobszaru: 
Prof. Joanna Bartnicka) 

Kontakt 
prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
e-mail: Joanna.Polanska@polsl.pl

SZTUCZNA INTELIGENCJA
I PRZETWARZANIE DANYCH

Wraz ze zwiększającą się liczbą użytkowanych 
urządzeń elektronicznych przybywa danych 
przez nie produkowanych. Zgodnie z szacun-
kami IDC (International Data Corporation) 
w samym tylko roku 2020 zostało wyprodu-
kowanych 59 zetabajów danych. Z tego po-
wodu umiejętność przetwarzania i analizy tych 
danych staje się jednym z najważniejszych wy-
zwań współczesności. Istnieje wiele znanych 
od lat metod i algorytmów pozwalających na 
tworzenie modeli klasyfikujących czy regre-
syjnych umożliwiających wydobycie z suro-
wych danych dodatkowych informacji (tzw. 
Data Mining). Jednak wraz ze zwiększeniem 
ilości dostępnych danych oraz zwiększają-
cymi się wymaganiami rośnie potrzeba roz-
wijania nowych metod. Oprócz pojawiających 
się coraz częściej prób zastąpienia człowieka 
w dziedzinach, w których był on dotychczas 
niezastąpiony (np. prowadzenie samochodu), 
coraz więcej jest też zastosowań do tej pory 
zupełnie niedostępnych dla człowieka z po-
wodu konieczności przetwarzania ogromnych 
zbiorów danych. Jako przykłady można podać 
sekwencjonowanie białek, analizę zdjęć ko-
smosu, przewidywanie uszkodzeń urządzeń 

czy wykrywanie anomalii w sieciach kom-
puterowych (jako ważny element zwiększa-
nia cyberbezpieczeństwa). Dzięki metodom 
sztucznej inteligencji obserwujemy także 
duży postęp w medycynie i rozumieniu spo-
sobu działania ludzkiego ciała. Maszyny nie 
zastąpią lekarzy, jednak mogą stać się dla nich 
nieodzownym narzędziem wspomagającym 
ich w pracy. Politechnika Śląska bierze czynny 
udział w badaniach nad rozwojem metod 
sztucznej inteligencji. Wystarczy nadmienić, 
że prowadzenie badań związanych z tym ob-
szarem zadeklarowało około 150 naukowców 
i zespołów z prawie wszystkich wydziałów 
uczelni. Badania dotyczą nie tylko rozwoju sa-
mych metod, ale także (a może przede wszyst-
kim) poszukiwań nowych zastosowań sztucznej 
inteligencji w dziedzinach, takich jak medycyna, 
cyberbezpieczeństwo, budownictwo, architek-
tura, chemia i różnorodne przemysłowe pro-
cesy technologiczne.

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Obraz cyfrowy 
• Dźwięk i wibracje 
• Rozwój metod sztucznej inteligencji oraz 
inżynieria wiedzy 
• Cyberbezpieczeństwo 
• Bioinformatyka i medycyna 
• Serie czasowe 
• Urządzenia, procesy technologiczne i sieci 
komputerowe 
• Aspekty społeczne i etyczne sztucznej 
inteligencji 

Kontakt 
dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ
e-mail: Pawel.Kasprowski@polsl.pl
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MATERIAŁY PRZYSZŁOŚCI

Obszar badawczy obejmuje analizy koncep-
cyjne i badania eksperymentalne, skupione 
na otrzymywaniu nowych materiałów o po-
żądanych własnościach, ze szczególnym 
uwzględnieniem perspektywy ich zastosowań 
technologicznych. Zasadniczym celem rozwoju 
zaawansowanych materiałów jest podniesienie 
komfortu i jakości życia ludzi, rozwiązanie naj-
większych problemów cywilizacyjnych zwią-
zanych z deficytem energii, wody, żywności 
i zmianami klimatu oraz ograniczenia nega-
tywnych skutków rozwoju technologicznego. 
Główne kierunki realizowanych badań obej-
mują otrzymywanie i aplikację materiałów o no-
wych, użytecznych własnościach wynikających 
z nanorozmiaru, opracowywanie efektywnych 
technologii wytwarzania metali i ich stopów, 
nowoczesnych materiałów kompozytowych 
o osnowie metali lekkich, nowoczesnych szkieł 
metalicznych z dodatkiem pierwiastków ziem 
rzadkich, powłok (nanoszonych na mate-
riały konstrukcyjne i narzędziowe) i cienkich 
warstw (dla fotowoltaiki i optoelektroniki), 
opracowywania technologii laserowej mody-
fikacji powierzchni stopów metali oraz otrzy-
mywania i wykorzystania nowych materiałów 
w inżynierii biomedycznej i stomatologicznej. 
Uczelnia dysponuje zespołem nowoczesnych 
i kompleksowo wyposażonych laboratoriów, 
dedykowanych zarówno do wytwarzania, jak 
i charakteryzowania otrzymanych materiałów 
oraz zespołem doświadczonych operatorów. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Materiały organiczne, nieorganiczne 
i nanostruktury węglowe do zastosowań 
w elektronice 
• Ultralekkie i wysoko odporne materiały 
w konstrukcjach motoryzacyjnych i lotniczych 
• Nowoczesne materiały do zastosowań 
w budownictwie 
• Nowoczesne materiały do zastosowań 
w medycynie 
• Zaawansowane metody modyfikacji po-
wierzchni materiałów 
• Modelowanie i badanie właściwości fizyko-
chemicznych materiałów 

Kontakt 
dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ 
e-mail: Przemyslaw.Data@polsl.pl

INTELIGENTNE MIASTA, MOBILNOŚĆ 
PRZYSZŁOŚCI

Działania podejmowane przez Politechnikę 
Śląską w ramach Priorytetowego Obszaru Ba-
dawczego 4: Inteligentne miasta i mobilność 
przyszłości mają silne ugruntowanie w defini-
cji zrównoważonego rozwoju. U jej podstaw 
leży takie kierowanie rozwojem, by zaspoka-
jać potrzeby obecne i przyszłe, ale także nie 
zagrozić możliwościom przyszłych pokoleń. 
Zgodnie z tymi założeniami prowadzone prace 
badawcze oraz wdrożeniowe można podzielić 

na dwa podobszary główne: identyfikację po-
trzeb związanych z istniejącą infrastrukturą 
oraz potrzeb społecznych, a także rozwój tech-
nologiczny i przestrzenny umożliwiający za-
spokajanie potrzeb, pokonanie współczesnych 
ograniczeń, poprawę efektywności rozwiązań 
oraz ograniczenie negatywnego wpływu eks-
pansji działalności ludzkiej na środowisko i ja-
kość życia człowieka. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Systemy informacji przestrzennej w miastach 
przyszłości 
• Architektura i inżynieria środowiska 
• Materiały, konstrukcje i metody obliczeniowe 
• Społeczny wymiar inteligentnego miasta 
• Nowoczesne środki i systemy transportowe 
• Modelowanie, sterowanie i automatyzacja 
procesów i systemów mobilności przyszłości 

Kontakt 
dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ
e-mail: Grzegorz.Sierpinski@polsl.pl

AUTOMATYKA PROCESÓW
I PRZEMYSŁ 4.0

Politechnika Śląska od wielu lat prowadzi 
badania związane z tworzeniem i udoskona-
laniem technologii Przemysłu 4.0, a przede 
wszystkim automatyzacji i integracji proce-
sów za pomocą systemów informatycznych. 
Bardzo intensywna współpraca z przemysłem, 
a przede wszystkim z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną pozwala na identyfikację 
aktualnych potrzeb przemysłu i planowanie 
oraz prowadzenie badań naukowych, których 
celem jest rozwój tych technologii, które są 
najbardziej oczekiwane przez przemysł. Bli-
ski kontakt z przemysłem pozwala również na 
planowanie i ciągłą aktualizację programów 
dydaktycznych na wszystkich poziomach 
kształcenia, od poziomu I poprzez doktoraty 
wdrożeniowe i kształcenie podyplomowe 
oraz na 5 poziomie. Badania, których celem 
jest automatyzacja oraz integracja systemów 
produkcyjnych, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 
prowadzone są w wielu zespołach Politechniki 
Śląskiej. Działania Politechniki Śląskiej w zakre-
sie automatyzacji i technologii Przemysłu 4.0 
były i są pionierskie w skali Polski. 21.02.2018 
r. Politechnika Śląska wraz z Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną utworzyły pierwsze 
w Polsce centrum kompetencji (Śląskie Cen-
trum Kompetencji Przemysłu 4.0). 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Automatyzacja procesów produkcyjnych, 
automatyka przemysłowa 
• Robotyzacja produkcji 
• Cyfryzacja i zastosowania technologii 
informatycznych 
• Symulacje i modelowanie procesów 
• Systemy zarządzania 
• Diagnostyka techniczna, układy pomiarowe 
w przemyśle i ochronie środowiska, systemy 
utrzymania ruchu 

• Zastosowania wirtualnej i poszerzonej rze-
czywistości, zastosowania systemów wizyjnych 
• Inżynieria odwrotna, szybkie prototypowanie, 
druk 3D 
• Społeczno-kulturowe i metodologiczne wy-
zwania Przemysłu 4. 
• Projektowanie i konstruowanie 
• Cyfrowa transformacja, modele dojrzałości, 
modele biznesu 
• Szybkie układy sterowania 

Kontakt 
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ 
e-mail: POB5@polsl.pl

OCHRONA KLIMATU I ŚRODOWISKA, 
NOWOCZESNA ENERGETYKA

Sektor energetyczny to kluczowy przemysł, 
o dużym wpływie na system społeczno-go-
spodarczy. Ochrona środowiska oraz kontrola 
zmian klimatycznych są priorytetami w dąże-
niu do zrównoważonego rozwoju. Pod tym 
względem Politechnika Śląska działa w wielu 
dziedzinach badawczych. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja 
zanieczyszczenia powietrza 
• Gospodarka wodno-ściekowa oraz biotech-
nologia środowiskowa 
• Gospodarka obiegu zamkniętego 
• Odnawialne i alternatywne źródła energii 
oraz energetyka prosumencka 
• Innowacyjne technologie i zrównoważony 
rozwój 
• Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 
i kształtowanie świadomości ekologicznej 
• Problemy degradacji i rewitalizacja terenów 
• Efektywność energetyczna i zarządzanie 
energią 
• Magazynowanie energii i energetyka 
wodorowa 
• Kształtowanie środowiska wewnętrznego 
i inteligentne budynki 
• Strategia zrównoważonego rozwoju ener-
getyki i energetyka gazowa 
• Działanie systemu energetycznego jest 
dominującym czynnikiem wpływającym na 
globalne zmiany klimatu oraz generowanie 
zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 

Kontakt 
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ 
e-mail: Sebastian.Werle@polsl.pl 

Jednostką odpowiedzialną m.in. za kontakt i re-
alizację komercjalizacji dóbr intelektualnych 
Uczelni  jest Centrum Inkubacji i Transferu 
Technologii. 
Kontakt: biznes@polsl.pl 
Gliwice, ul. S. Banacha 7,
tel./fax:  32 400 34 00, 32 400 34 01

oraz ograniczenia negatywnych skut-
ków rozwoju technologicznego.
Główne kierunki realizowanych ba-
dań obejmują otrzymywanie i aplika-
cję materiałów o nowych, użytecznych 
własnościach wynikających z nano-
rozmiaru, opracowywanie efektyw-
nych technologii wytwarzania metali i 
ich stopów, nowoczesnych materiałów 
kompozytowych o osnowie metali lek-
kich, nowoczesnych szkieł metalicz-
nych z dodatkiem pierwiastków ziem 
rzadkich, powłok (nanoszonych na 
materiały konstrukcyjne i narzędzio-
we) i cienkich warstw (dla fotowolta-
iki i optoelektroniki), opracowywania 
technologii laserowej modyfikacji po-
wierzchni stopów metali oraz otrzy-
mywania i wykorzystania nowych 
materiałów w inżynierii biomedycznej 
i stomatologicznej.
Uczelnia dysponuje zespołem nowo-
czesnych i kompleksowo wyposażo-
nych laboratoriów, dedykowanych 
zarówno do wytwarzania, jak i charak-
teryzowania otrzymanych materiałów 
oraz zespołem doświadczonych ope-
ratorów.

Obszary tematyczne
•	 Materiały organiczne, nieorganicz-

ne i nanostruktury węglowe  
do zastosowań w elektronice

•	 Ultralekkie i wysoko odporne 
materiały w konstrukcjach  
motoryzacyjnych i lotniczych

•	 Nowoczesne materiały 
do zastosowań w budownictwie

•	 Nowoczesne materiały 
do zastosowań w medycynie

•	 Zaawansowane metody modyfika-
cji powierzchni materiałów

•	 Modelowanie i badanie właściwo-
ści fizykochemicznych materiałów

Kontakt
dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ 
E-mail: Przemyslaw.Data@polsl.pl

Działania podejmowane przez Poli-
technikę Śląską w ramach Prioryteto-
wego Obszaru Badawczego 4: Inteli-
gentne miasta i mobilność przyszło-
ści mają silne ugruntowanie w defi-
nicji zrównoważonego rozwoju. U jej 
podstaw leży takie kierowanie rozwo-
jem, by zaspokajać potrzeby obecne i 
przyszłe, ale także nie zagrozić moż-

liwościom przyszłych pokoleń. Zgod-
nie z tymi założeniami prowadzone 
prace badawcze oraz wdrożeniowe 
można podzielić na dwa podobszary 
główne: identyfikację potrzeb związa-
nych z istniejącą infrastrukturą oraz 
potrzeb społecznych, a także rozwój 
technologiczny i przestrzenny umoż-
liwiający zaspokajanie potrzeb, poko-
nanie współczesnych ograniczeń, po-
prawę efektywności rozwiązań oraz 
ograniczenie negatywnego wpływu 
ekspansji działalności ludzkiej na 
środowisko i jakość życia człowieka.

Obszary tematyczne
•	 Systemy informacji przestrzennej 

w miastach przyszłości
•	 Architektura i inżynieria  

środowiska
•	 Materiały, konstrukcje 

i metody obliczeniowe
•	 Społeczny wymiar inteligentnego 

miasta
•	 Nowoczesne środki 

i systemy transportowe
•	 Modelowanie, sterowanie i auto-

matyzacja procesów i systemów 
mobilności przyszłości

Kontakt
dr hab. inż. Grzegorz  Sierpiński, 
prof. PŚ e-mail: 
Grzegorz.Sierpinski@polsl.pl

Politechnika Śląska od wielu lat prowa-
dzi badania związane z tworzeniem i 
udoskonalaniem technologii Przemy-
słu 4.0, a przede wszystkim automaty-
zacji i integracji procesów za pomocą 

systemów informatycznych. Bardzo 
intensywna współpraca z przemysłem, 
a przede wszystkim z Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną pozwala na 
identyfikację aktualnych potrzeb prze-
mysłu i planowanie oraz prowadzenie 
badań naukowych, których celem jest 
rozwój tych technologii, które są naj-
bardziej oczekiwane przez przemysł. 
Bliski kontakt z przemysłem pozwala 
również na planowanie i ciągłą aktu-
alizację programów dydaktycznych na 
wszystkich poziomach kształcenia, od 
poziomu I poprzez doktoraty wdro-
żeniowe i kształcenie podyplomowe 
oraz na 5 poziomie. Badania, których 
celem jest automatyzacja oraz integra-
cja systemów produkcyjnych, zgodnie 
z ideą Przemysłu 4.0 prowadzone są w 
wielu zespołach Politechniki Śląskiej. 
Działania Politechniki Śląskiej w za-
kresie automatyzacji i technologii 
Przemysłu 4.0 były i są pionierskie w 
skali Polski. 21.02.2018 r. Politechni-
ka Śląska wraz z Katowicką Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną utworzyły 
pierwsze w Polsce centrum kompe-
tencji (Śląskie Centrum Kompetencji 
Przemysłu 4.0).

Obszary tematyczne
•	 Automatyzacja procesów produk-

cyjnych, automatyka przemysłowa
•	 Robotyzacja produkcji
•	 Cyfryzacja i zastosowania 

technologii informatycznych
•	 Symulacje i modelowanie  

procesów
•	 Systemy zarządzania
•	 Diagnostyka techniczna, 

układy pomiarowe w przemyśle 
i ochronie środowiska, 
systemy utrzymania ruchu

•	 Zastosowania wirtualnej i posze-
rzonej rzeczywistości, zastosowa-
nia systemów wizyjnych

•	 Inżynieria odwrotna, szybkie 
prototypowanie, druk 3D

•	 Społeczno-kulturowe i metodolo-
giczne wyzwania Przemysłu 4.

•	 Projektowanie i konstruowanie
•	 Cyfrowa transformacja, modele 

dojrzałości, modele biznesu
•	 Szybkie układy sterowania
Kontakt
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
e-mail: POB5@polsl.pl

Sektor energetyczny to kluczowy 
przemysł, o dużym wpływie na sy-
stem społeczno-gospodarczy. Ochro-
na środowiska oraz kontrola zmian 
klimatycznych są priorytetami w 
dążeniu do zrównoważonego rozwo-
ju. Pod tym względem Politechnika 
Śląska działa w wielu dziedzinach 
badawczych.

Obszary tematyczne
•	 Zmiany klimatu i środowiska 

oraz redukcja zanieczyszczenia 
powietrza

•	 Gospodarka wodno-ściekowa 
oraz biotechnologia środowiskowa

•	 Gospodarka obiegu zamkniętego
•	 Odnawialne i alternatywne źródła 

energii oraz energetyka  
prosumencka

•	 Innowacyjne technologie 
i zrównoważony rozwój

•	 Edukacja dla zrównoważonego 
rozwoju i kształtowanie 
świadomości ekologicznej

•	 Problemy degradacji 
i rewitalizacja terenów

•	 Efektywność energetyczna 
i zarządzanie energią

•	 Magazynowanie energii 
i energetyka wodorowa

•	 Kształtowanie środowiska we-
wnętrznego i inteligentne budynki

•	 Strategia zrównoważonego rozwo-
ju energetyki i energetyka gazowa

•	 Działanie systemu energetycznego 
jest dominującym czynnikiem 
wpływającym na globalne zmiany 
klimatu oraz generowanie zanie-
czyszczeń powietrza, wody i gleby.

Kontakt
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ 
e-mail: Sebastian.Werle@polsl.pl

Jednostką ogólnouczelnianą odpo-
wiedzialną m.in. za kontakt i reali-
zację komercjalizacji dóbr intelek-
tualnych Politechniki Śląskiej jest 
Centrum Inkubacji i Transferu Tech-
nologii.

Kontakt
biznes@polsl.pl
Gliwice, ul. S. Banacha 7
32 400 34 00 Sekretariat
32 400 34 01 tel./fax

Rozpoczęty w XX wieku dynamicz-
ny rozwój przemysłowy i zmiana 
struktury wiekowej społeczeństwa 
przyniosły duży wzrost zachorowań 
na tzw. choroby cywilizacyjne, od-
powiedzialne obecnie za ponad 80% 
zgonów. Integracja nauk ścisłych i 
technicznych z medycyną i biologią 
przyczyniła się w ostatnich latach do 
istotnej poprawy zarówno diagnosty-
ki, planowania i monitoringu efektów 
terapii oraz powstania nowych plat-
form badań pozwalających na coraz 
większe zrozumienie przyczyn i ewo-
lucji chorób. Dzięki długoletniej i sy-
stematycznie rozwijanej współpracy 
Politechniki Śląskiej (PŚ) i Centrum 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Gliwicach (IO), wspólne
badania prowadzone są w interdy-
scyplinarnych zespołach badawczych 
ze wsparciem finansowanym PŚ, IO, 
NCN, NCBiR (ponad 70 projektów 
pozyskanych w ciągu ostatnich 5 lat) 
oraz agencji zagranicznych (NIH, 
UE FP7, H2020, Euratom, NSF, 14 
grantów). Zakres tematyczny prowa-
dzonych projektów jest bardzo sze-
roki, obejmuje zarówno badania na 
poziomie molekularnym, jak i wielo-
czynnikowe analizy przeżywalności 
pacjentów.

Obszary tematyczne
•	 Onkologia obliczeniowa 

(koordynator podobszaru: 
Prof. Marek Kimmel)

•	 Spersonalizowana medycyna 
(koordynator podobszaru: 
Prof. Joanna Polańska)

•	 Biomateriały i biotechnologia 
medyczna (koordynatorzy 
podobszaru: Prof. Marek Łos, 
Prof. Przemysław Struk)

•	 Informatyka obrazu i 
telemedycyna (koordynator 
podobszaru: Prof. Ewa Piętka)

•	 Biomechanika (koordynatorzy 
podobszaru: Prof. Ewa Majchrzak, 
Prof. Ryszard Białecki)

•	 Analiza i projektowanie leków 
(koordynator podobszaru:  
Prof. Sylwia Bajkacz,  
Prof. Katarzyna Krukiewicz)

•	 Zdrowie publiczne (koordynator 
podobszaru: Prof. Joanna 
Bartnicka)

Kontakt
prof. dr hab. inż. Joanna Polańska 
e-mail: Joanna.Polanska@polsl.pl

Wraz ze zwiększającą się liczbą użyt-
kowanych urządzeń elektronicznych 
przybywa danych przez nie produko-
wanych. Zgodnie z szacunkami IDC 

(International Data Corporation) w 
samym tylko roku 2020 zostało wypro-
dukowanych 59 zetabajów danych. Z tego 
powodu umiejętność przetwarza-nia i 
analizy tych danych staje się jed-nym z 
najważniejszych wyzwań współ-czesności. 
Istnieje wiele znanych od lat metod i 
algorytmów pozwalających na tworzenie 
modeli klasyfikujących czy regresyjnych 
umożliwiających wydo-bycie z surowych 
danych dodatkowych informacji (tzw. 
Data Mining). Jednak wraz ze 
zwiększeniem ilości dostęp-nych danych 
oraz zwiększającymi się wymaganiami 
rośnie potrzeba rozwija-nia nowych 
metod.
Oprócz pojawiających się coraz częś-ciej 
prób zastąpienia człowieka w 
dziedzinach, w których był on dotych-
czas niezastąpiony (np. prowadzenie 
samochodu), coraz więcej jest też 
zastosowań do tej pory zupełnie nie-
dostępnych dla człowieka z powodu 
konieczności przetwarzania ogrom-nych 
zbiorów danych. Jako przykła-dy można 
podać sekwencjonowanie białek, analizę 
zdjęć kosmosu, prze-widywanie 
uszkodzeń urządzeń czy wykrywanie 
anomalii w sieciach komputerowych 
(jako ważny element zwiększania 
cyberbezpieczeństwa). Dzięki metodom 
sztucznej inteligen-cji obserwujemy także 
duży postęp w medycynie i rozumieniu 
sposobu działania ludzkiego ciała. 
Maszyny nie zastąpią lekarzy, jednak 
mogą stać się dla nich nieodzownym 
narzędziem wspomagającym ich w pracy. 
Politechnika Śląska bierze czynny udział 
w badaniach nad rozwojem metod 
sztucznej inteligencji. Wy-starczy 
nadmienić, że prowadzenie badań 
związanych z tym obszarem 
zadeklarowało około 150 naukow-ców i 
zespołów z prawie wszystkich wydziałów 
uczelni. Badania dotyczą nie tylko 
rozwoju samych metod, ale także (a 
może przede wszystkim) po-szukiwań 
nowych zastosowań sztucz-nej 
inteligencji w dziedzinach, takich 

jak medycyna, cyberbezpieczeństwo, 
budownictwo, architektura, chemia 
i różnorodne przemysłowe procesy 
technologiczne.

Obszary tematyczne
•	 Obraz cyfrowy
•	 Dźwięk i wibracje
•	 Rozwój metod sztucznej inteligen-

cji oraz inżynieria wiedzy
•	 Cyberbezpieczeństwo
•	 Bioinformatyka i medycyna
•	 Serie czasowe
•	 Urządzenia, procesy technologicz-

ne i sieci komputerowe
•	 Aspekty społeczne i etyczne sztucz-

nej inteligencji

Kontakt
dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ 
e-mail: Pawel.Kasprowski@polsl.pl

Obszar badawczy obejmuje analizy 
koncepcyjne i badania eksperymen-
talne, skupione na otrzymywaniu no-
wych materiałów o pożądanych włas-
nościach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem perspektywy ich zastosowań 
technologicznych. Zasadniczym 
celem rozwoju zaawansowanych ma-
teriałów jest podniesienie komfortu 
i jakości życia ludzi, rozwiązanie naj-
większych problemów cywilizacyj-
nych związanych z deficytem energii, 
wody, żywności i zmianami klimatu 

Priorytetowe obszary badawcze (POB)  
Politechniki Śląskiej – zapraszamy do współpracy
Politechnika Śląska należy do grona dziesięciu szkół wyższych w Polsce, które posiadają status laureata konkursu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach tego programu realizuje badania naukowe i prowadzi 
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych. Potencjał 
uczelni to kadra naukowa, infrastruktura badawcza i umiędzynarodowienie. Także w ramach Uniwersytetu 
Europejskiego, który tworzy z siedmioma uczelniami z sześciu krajów Europy. Jako jeden z celów strategicznych 
Politechnika Śląska wskazuje rozwój współpracy na linii nauka – biznes.



26

Priorytetowe obszary 
badawcze (POB)
Politechniki  Śląskiej 
– zapraszamy do 
współpracy

Politechnika Śląska należy do grona dziesięciu szkół wyższych w Polsce, które posiadają status laureata 
konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach tego programu realizuje badania 
naukowe i prowadzi współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sześciu Priorytetowych 
Obszarach Badawczych. Potencjał uczelni to kadra naukowa, infrastruktura badawcza i umiędzynaro-
dowienie. Także w ramach Uniwersytetu Europejskiego, który tworzy z siedmioma uczelniami z sześciu 
krajów Europy. Jako jeden z celów strategicznych Politechnika Śląska wskazuje rozwój współpracy na 
linii nauka – biznes.

ONKOLOGIA OBLICZENIOWA  
I SPERSONALIZOWANA MEDYCYNA

Rozpoczęty w XX wieku dynamiczny rozwój 
przemysłowy i zmiana struktury wiekowej 
społeczeństwa przyniosły duży wzrost zacho-
rowań na tzw. choroby cywilizacyjne, odpo-
wiedzialne obecnie za ponad 80% zgonów. 
Integracja nauk ścisłych i technicznych z me-
dycyną i biologią przyczyniła się w ostatnich la-
tach do istotnej poprawy zarówno diagnostyki, 
planowania i monitoringu efektów terapii oraz 
powstania nowych platform badań pozwalają-
cych na coraz większe zrozumienie przyczyn 
i ewolucji chorób. Dzięki długoletniej i syste-
matycznie rozwijanej współpracy Politechniki 
Śląskiej (PŚ) i Centrum Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Gliwicach (IO), wspólne 
badania prowadzone są w interdyscyplinarnych 
zespołach badawczych ze wsparciem finanso-
wanym PŚ, IO, NCN, NCBiR (ponad 70 projek-
tów pozyskanych w ciągu ostatnich 5 lat) oraz 
agencji zagranicznych (NIH, UE FP7, H2020, 
Euratom, NSF, 14 grantów). Zakres tematyczny 
prowadzonych projektów jest bardzo szeroki, 
obejmuje zarówno badania na poziomie mole-
kularnym, jak i wieloczynnikowe analizy prze-
żywalności pacjentów. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Onkologia obliczeniowa (koordynator podob-
szaru: Prof. Marek Kimmel) 
• Spersonalizowana medycyna (koordynator 
podobszaru: Prof. Joanna Polańska) 
• Biomateriały i biotechnologia medyczna (ko-
ordynatorzy podobszaru: Prof. Marek Łos, Prof. 
Przemysław Struk) 
• Informatyka obrazu i telemedycyna (koordy-
nator podobszaru: Prof. Ewa Piętka) 
• Biomechanika (koordynatorzy podobszaru: 

Prof. Ewa Majchrzak, Prof. Ryszard Białecki) 
• Analiza i projektowanie leków (koordynator 
podobszaru: Prof. Sylwia Bajkacz, Prof. Kata-
rzyna Krukiewicz) 
• Zdrowie publiczne (koordynator podobszaru: 
Prof. Joanna Bartnicka) 

Kontakt 
prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
e-mail: Joanna.Polanska@polsl.pl

SZTUCZNA INTELIGENCJA
I PRZETWARZANIE DANYCH

Wraz ze zwiększającą się liczbą użytkowanych 
urządzeń elektronicznych przybywa danych 
przez nie produkowanych. Zgodnie z szacun-
kami IDC (International Data Corporation) 
w samym tylko roku 2020 zostało wyprodu-
kowanych 59 zetabajów danych. Z tego po-
wodu umiejętność przetwarzania i analizy tych 
danych staje się jednym z najważniejszych wy-
zwań współczesności. Istnieje wiele znanych 
od lat metod i algorytmów pozwalających na 
tworzenie modeli klasyfikujących czy regre-
syjnych umożliwiających wydobycie z suro-
wych danych dodatkowych informacji (tzw. 
Data Mining). Jednak wraz ze zwiększeniem 
ilości dostępnych danych oraz zwiększają-
cymi się wymaganiami rośnie potrzeba roz-
wijania nowych metod. Oprócz pojawiających 
się coraz częściej prób zastąpienia człowieka 
w dziedzinach, w których był on dotychczas 
niezastąpiony (np. prowadzenie samochodu), 
coraz więcej jest też zastosowań do tej pory 
zupełnie niedostępnych dla człowieka z po-
wodu konieczności przetwarzania ogromnych 
zbiorów danych. Jako przykłady można podać 
sekwencjonowanie białek, analizę zdjęć ko-
smosu, przewidywanie uszkodzeń urządzeń 

czy wykrywanie anomalii w sieciach kom-
puterowych (jako ważny element zwiększa-
nia cyberbezpieczeństwa). Dzięki metodom 
sztucznej inteligencji obserwujemy także 
duży postęp w medycynie i rozumieniu spo-
sobu działania ludzkiego ciała. Maszyny nie 
zastąpią lekarzy, jednak mogą stać się dla nich 
nieodzownym narzędziem wspomagającym 
ich w pracy. Politechnika Śląska bierze czynny 
udział w badaniach nad rozwojem metod 
sztucznej inteligencji. Wystarczy nadmienić, 
że prowadzenie badań związanych z tym ob-
szarem zadeklarowało około 150 naukowców 
i zespołów z prawie wszystkich wydziałów 
uczelni. Badania dotyczą nie tylko rozwoju sa-
mych metod, ale także (a może przede wszyst-
kim) poszukiwań nowych zastosowań sztucznej 
inteligencji w dziedzinach, takich jak medycyna, 
cyberbezpieczeństwo, budownictwo, architek-
tura, chemia i różnorodne przemysłowe pro-
cesy technologiczne.

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Obraz cyfrowy 
• Dźwięk i wibracje 
• Rozwój metod sztucznej inteligencji oraz 
inżynieria wiedzy 
• Cyberbezpieczeństwo 
• Bioinformatyka i medycyna 
• Serie czasowe 
• Urządzenia, procesy technologiczne i sieci 
komputerowe 
• Aspekty społeczne i etyczne sztucznej 
inteligencji 

Kontakt 
dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ
e-mail: Pawel.Kasprowski@polsl.pl
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MATERIAŁY PRZYSZŁOŚCI

Obszar badawczy obejmuje analizy koncep-
cyjne i badania eksperymentalne, skupione 
na otrzymywaniu nowych materiałów o po-
żądanych własnościach, ze szczególnym 
uwzględnieniem perspektywy ich zastosowań 
technologicznych. Zasadniczym celem rozwoju 
zaawansowanych materiałów jest podniesienie 
komfortu i jakości życia ludzi, rozwiązanie naj-
większych problemów cywilizacyjnych zwią-
zanych z deficytem energii, wody, żywności 
i zmianami klimatu oraz ograniczenia nega-
tywnych skutków rozwoju technologicznego. 
Główne kierunki realizowanych badań obej-
mują otrzymywanie i aplikację materiałów o no-
wych, użytecznych własnościach wynikających 
z nanorozmiaru, opracowywanie efektywnych 
technologii wytwarzania metali i ich stopów, 
nowoczesnych materiałów kompozytowych 
o osnowie metali lekkich, nowoczesnych szkieł 
metalicznych z dodatkiem pierwiastków ziem 
rzadkich, powłok (nanoszonych na mate-
riały konstrukcyjne i narzędziowe) i cienkich 
warstw (dla fotowoltaiki i optoelektroniki), 
opracowywania technologii laserowej mody-
fikacji powierzchni stopów metali oraz otrzy-
mywania i wykorzystania nowych materiałów 
w inżynierii biomedycznej i stomatologicznej. 
Uczelnia dysponuje zespołem nowoczesnych 
i kompleksowo wyposażonych laboratoriów, 
dedykowanych zarówno do wytwarzania, jak 
i charakteryzowania otrzymanych materiałów 
oraz zespołem doświadczonych operatorów. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Materiały organiczne, nieorganiczne 
i nanostruktury węglowe do zastosowań 
w elektronice 
• Ultralekkie i wysoko odporne materiały 
w konstrukcjach motoryzacyjnych i lotniczych 
• Nowoczesne materiały do zastosowań 
w budownictwie 
• Nowoczesne materiały do zastosowań 
w medycynie 
• Zaawansowane metody modyfikacji po-
wierzchni materiałów 
• Modelowanie i badanie właściwości fizyko-
chemicznych materiałów 

Kontakt 
dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ 
e-mail: Przemyslaw.Data@polsl.pl

INTELIGENTNE MIASTA, MOBILNOŚĆ 
PRZYSZŁOŚCI

Działania podejmowane przez Politechnikę 
Śląską w ramach Priorytetowego Obszaru Ba-
dawczego 4: Inteligentne miasta i mobilność 
przyszłości mają silne ugruntowanie w defini-
cji zrównoważonego rozwoju. U jej podstaw 
leży takie kierowanie rozwojem, by zaspoka-
jać potrzeby obecne i przyszłe, ale także nie 
zagrozić możliwościom przyszłych pokoleń. 
Zgodnie z tymi założeniami prowadzone prace 
badawcze oraz wdrożeniowe można podzielić 

na dwa podobszary główne: identyfikację po-
trzeb związanych z istniejącą infrastrukturą 
oraz potrzeb społecznych, a także rozwój tech-
nologiczny i przestrzenny umożliwiający za-
spokajanie potrzeb, pokonanie współczesnych 
ograniczeń, poprawę efektywności rozwiązań 
oraz ograniczenie negatywnego wpływu eks-
pansji działalności ludzkiej na środowisko i ja-
kość życia człowieka. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Systemy informacji przestrzennej w miastach 
przyszłości 
• Architektura i inżynieria środowiska 
• Materiały, konstrukcje i metody obliczeniowe 
• Społeczny wymiar inteligentnego miasta 
• Nowoczesne środki i systemy transportowe 
• Modelowanie, sterowanie i automatyzacja 
procesów i systemów mobilności przyszłości 

Kontakt 
dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ
e-mail: Grzegorz.Sierpinski@polsl.pl

AUTOMATYKA PROCESÓW
I PRZEMYSŁ 4.0

Politechnika Śląska od wielu lat prowadzi 
badania związane z tworzeniem i udoskona-
laniem technologii Przemysłu 4.0, a przede 
wszystkim automatyzacji i integracji proce-
sów za pomocą systemów informatycznych. 
Bardzo intensywna współpraca z przemysłem, 
a przede wszystkim z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną pozwala na identyfikację 
aktualnych potrzeb przemysłu i planowanie 
oraz prowadzenie badań naukowych, których 
celem jest rozwój tych technologii, które są 
najbardziej oczekiwane przez przemysł. Bli-
ski kontakt z przemysłem pozwala również na 
planowanie i ciągłą aktualizację programów 
dydaktycznych na wszystkich poziomach 
kształcenia, od poziomu I poprzez doktoraty 
wdrożeniowe i kształcenie podyplomowe 
oraz na 5 poziomie. Badania, których celem 
jest automatyzacja oraz integracja systemów 
produkcyjnych, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 
prowadzone są w wielu zespołach Politechniki 
Śląskiej. Działania Politechniki Śląskiej w zakre-
sie automatyzacji i technologii Przemysłu 4.0 
były i są pionierskie w skali Polski. 21.02.2018 
r. Politechnika Śląska wraz z Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną utworzyły pierwsze 
w Polsce centrum kompetencji (Śląskie Cen-
trum Kompetencji Przemysłu 4.0). 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Automatyzacja procesów produkcyjnych, 
automatyka przemysłowa 
• Robotyzacja produkcji 
• Cyfryzacja i zastosowania technologii 
informatycznych 
• Symulacje i modelowanie procesów 
• Systemy zarządzania 
• Diagnostyka techniczna, układy pomiarowe 
w przemyśle i ochronie środowiska, systemy 
utrzymania ruchu 

• Zastosowania wirtualnej i poszerzonej rze-
czywistości, zastosowania systemów wizyjnych 
• Inżynieria odwrotna, szybkie prototypowanie, 
druk 3D 
• Społeczno-kulturowe i metodologiczne wy-
zwania Przemysłu 4. 
• Projektowanie i konstruowanie 
• Cyfrowa transformacja, modele dojrzałości, 
modele biznesu 
• Szybkie układy sterowania 

Kontakt 
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ 
e-mail: POB5@polsl.pl

OCHRONA KLIMATU I ŚRODOWISKA, 
NOWOCZESNA ENERGETYKA

Sektor energetyczny to kluczowy przemysł, 
o dużym wpływie na system społeczno-go-
spodarczy. Ochrona środowiska oraz kontrola 
zmian klimatycznych są priorytetami w dąże-
niu do zrównoważonego rozwoju. Pod tym 
względem Politechnika Śląska działa w wielu 
dziedzinach badawczych. 

OBSZARY TEMATYCZNE 
• Zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja 
zanieczyszczenia powietrza 
• Gospodarka wodno-ściekowa oraz biotech-
nologia środowiskowa 
• Gospodarka obiegu zamkniętego 
• Odnawialne i alternatywne źródła energii 
oraz energetyka prosumencka 
• Innowacyjne technologie i zrównoważony 
rozwój 
• Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 
i kształtowanie świadomości ekologicznej 
• Problemy degradacji i rewitalizacja terenów 
• Efektywność energetyczna i zarządzanie 
energią 
• Magazynowanie energii i energetyka 
wodorowa 
• Kształtowanie środowiska wewnętrznego 
i inteligentne budynki 
• Strategia zrównoważonego rozwoju ener-
getyki i energetyka gazowa 
• Działanie systemu energetycznego jest 
dominującym czynnikiem wpływającym na 
globalne zmiany klimatu oraz generowanie 
zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 

Kontakt 
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ 
e-mail: Sebastian.Werle@polsl.pl 

Jednostką odpowiedzialną m.in. za kontakt i re-
alizację komercjalizacji dóbr intelektualnych 
Uczelni  jest Centrum Inkubacji i Transferu 
Technologii. 
Kontakt: biznes@polsl.pl 
Gliwice, ul. S. Banacha 7,
tel./fax:  32 400 34 00, 32 400 34 01

oraz ograniczenia negatywnych skut-
ków rozwoju technologicznego.
Główne kierunki realizowanych ba-
dań obejmują otrzymywanie i aplika-
cję materiałów o nowych, użytecznych 
własnościach wynikających z nano-
rozmiaru, opracowywanie efektyw-
nych technologii wytwarzania metali i 
ich stopów, nowoczesnych materiałów 
kompozytowych o osnowie metali lek-
kich, nowoczesnych szkieł metalicz-
nych z dodatkiem pierwiastków ziem 
rzadkich, powłok (nanoszonych na 
materiały konstrukcyjne i narzędzio-
we) i cienkich warstw (dla fotowolta-
iki i optoelektroniki), opracowywania 
technologii laserowej modyfikacji po-
wierzchni stopów metali oraz otrzy-
mywania i wykorzystania nowych 
materiałów w inżynierii biomedycznej 
i stomatologicznej.
Uczelnia dysponuje zespołem nowo-
czesnych i kompleksowo wyposażo-
nych laboratoriów, dedykowanych 
zarówno do wytwarzania, jak i charak-
teryzowania otrzymanych materiałów 
oraz zespołem doświadczonych ope-
ratorów.

Obszary tematyczne
•	 Materiały organiczne, nieorganicz-

ne i nanostruktury węglowe  
do zastosowań w elektronice

•	 Ultralekkie i wysoko odporne 
materiały w konstrukcjach  
motoryzacyjnych i lotniczych

•	 Nowoczesne materiały 
do zastosowań w budownictwie

•	 Nowoczesne materiały 
do zastosowań w medycynie

•	 Zaawansowane metody modyfika-
cji powierzchni materiałów

•	 Modelowanie i badanie właściwo-
ści fizykochemicznych materiałów

Kontakt
dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ 
E-mail: Przemyslaw.Data@polsl.pl

Działania podejmowane przez Poli-
technikę Śląską w ramach Prioryteto-
wego Obszaru Badawczego 4: Inteli-
gentne miasta i mobilność przyszło-
ści mają silne ugruntowanie w defi-
nicji zrównoważonego rozwoju. U jej 
podstaw leży takie kierowanie rozwo-
jem, by zaspokajać potrzeby obecne i 
przyszłe, ale także nie zagrozić moż-

liwościom przyszłych pokoleń. Zgod-
nie z tymi założeniami prowadzone 
prace badawcze oraz wdrożeniowe 
można podzielić na dwa podobszary 
główne: identyfikację potrzeb związa-
nych z istniejącą infrastrukturą oraz 
potrzeb społecznych, a także rozwój 
technologiczny i przestrzenny umoż-
liwiający zaspokajanie potrzeb, poko-
nanie współczesnych ograniczeń, po-
prawę efektywności rozwiązań oraz 
ograniczenie negatywnego wpływu 
ekspansji działalności ludzkiej na 
środowisko i jakość życia człowieka.

Obszary tematyczne
•	 Systemy informacji przestrzennej 

w miastach przyszłości
•	 Architektura i inżynieria  

środowiska
•	 Materiały, konstrukcje 

i metody obliczeniowe
•	 Społeczny wymiar inteligentnego 

miasta
•	 Nowoczesne środki 

i systemy transportowe
•	 Modelowanie, sterowanie i auto-

matyzacja procesów i systemów 
mobilności przyszłości

Kontakt
dr hab. inż. Grzegorz  Sierpiński, 
prof. PŚ e-mail: 
Grzegorz.Sierpinski@polsl.pl

Politechnika Śląska od wielu lat prowa-
dzi badania związane z tworzeniem i 
udoskonalaniem technologii Przemy-
słu 4.0, a przede wszystkim automaty-
zacji i integracji procesów za pomocą 

systemów informatycznych. Bardzo 
intensywna współpraca z przemysłem, 
a przede wszystkim z Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną pozwala na 
identyfikację aktualnych potrzeb prze-
mysłu i planowanie oraz prowadzenie 
badań naukowych, których celem jest 
rozwój tych technologii, które są naj-
bardziej oczekiwane przez przemysł. 
Bliski kontakt z przemysłem pozwala 
również na planowanie i ciągłą aktu-
alizację programów dydaktycznych na 
wszystkich poziomach kształcenia, od 
poziomu I poprzez doktoraty wdro-
żeniowe i kształcenie podyplomowe 
oraz na 5 poziomie. Badania, których 
celem jest automatyzacja oraz integra-
cja systemów produkcyjnych, zgodnie 
z ideą Przemysłu 4.0 prowadzone są w 
wielu zespołach Politechniki Śląskiej. 
Działania Politechniki Śląskiej w za-
kresie automatyzacji i technologii 
Przemysłu 4.0 były i są pionierskie w 
skali Polski. 21.02.2018 r. Politechni-
ka Śląska wraz z Katowicką Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną utworzyły 
pierwsze w Polsce centrum kompe-
tencji (Śląskie Centrum Kompetencji 
Przemysłu 4.0).

Obszary tematyczne
•	 Automatyzacja procesów produk-

cyjnych, automatyka przemysłowa
•	 Robotyzacja produkcji
•	 Cyfryzacja i zastosowania 

technologii informatycznych
•	 Symulacje i modelowanie  

procesów
•	 Systemy zarządzania
•	 Diagnostyka techniczna, 

układy pomiarowe w przemyśle 
i ochronie środowiska, 
systemy utrzymania ruchu

•	 Zastosowania wirtualnej i posze-
rzonej rzeczywistości, zastosowa-
nia systemów wizyjnych

•	 Inżynieria odwrotna, szybkie 
prototypowanie, druk 3D

•	 Społeczno-kulturowe i metodolo-
giczne wyzwania Przemysłu 4.

•	 Projektowanie i konstruowanie
•	 Cyfrowa transformacja, modele 

dojrzałości, modele biznesu
•	 Szybkie układy sterowania
Kontakt
dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
e-mail: POB5@polsl.pl

Sektor energetyczny to kluczowy 
przemysł, o dużym wpływie na sy-
stem społeczno-gospodarczy. Ochro-
na środowiska oraz kontrola zmian 
klimatycznych są priorytetami w 
dążeniu do zrównoważonego rozwo-
ju. Pod tym względem Politechnika 
Śląska działa w wielu dziedzinach 
badawczych.

Obszary tematyczne
•	 Zmiany klimatu i środowiska 

oraz redukcja zanieczyszczenia 
powietrza

•	 Gospodarka wodno-ściekowa 
oraz biotechnologia środowiskowa

•	 Gospodarka obiegu zamkniętego
•	 Odnawialne i alternatywne źródła 

energii oraz energetyka  
prosumencka

•	 Innowacyjne technologie 
i zrównoważony rozwój

•	 Edukacja dla zrównoważonego 
rozwoju i kształtowanie 
świadomości ekologicznej

•	 Problemy degradacji 
i rewitalizacja terenów

•	 Efektywność energetyczna 
i zarządzanie energią

•	 Magazynowanie energii 
i energetyka wodorowa

•	 Kształtowanie środowiska we-
wnętrznego i inteligentne budynki

•	 Strategia zrównoważonego rozwo-
ju energetyki i energetyka gazowa

•	 Działanie systemu energetycznego 
jest dominującym czynnikiem 
wpływającym na globalne zmiany 
klimatu oraz generowanie zanie-
czyszczeń powietrza, wody i gleby.

Kontakt
dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ 
e-mail: Sebastian.Werle@polsl.pl

Jednostką ogólnouczelnianą odpo-
wiedzialną m.in. za kontakt i reali-
zację komercjalizacji dóbr intelek-
tualnych Politechniki Śląskiej jest 
Centrum Inkubacji i Transferu Tech-
nologii.

Kontakt
biznes@polsl.pl
Gliwice, ul. S. Banacha 7
32 400 34 00 Sekretariat
32 400 34 01 tel./fax

Rozpoczęty w XX wieku dynamicz-
ny rozwój przemysłowy i zmiana 
struktury wiekowej społeczeństwa 
przyniosły duży wzrost zachorowań 
na tzw. choroby cywilizacyjne, od-
powiedzialne obecnie za ponad 80% 
zgonów. Integracja nauk ścisłych i 
technicznych z medycyną i biologią 
przyczyniła się w ostatnich latach do 
istotnej poprawy zarówno diagnosty-
ki, planowania i monitoringu efektów 
terapii oraz powstania nowych plat-
form badań pozwalających na coraz 
większe zrozumienie przyczyn i ewo-
lucji chorób. Dzięki długoletniej i sy-
stematycznie rozwijanej współpracy 
Politechniki Śląskiej (PŚ) i Centrum 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Gliwicach (IO), wspólne
badania prowadzone są w interdy-
scyplinarnych zespołach badawczych 
ze wsparciem finansowanym PŚ, IO, 
NCN, NCBiR (ponad 70 projektów 
pozyskanych w ciągu ostatnich 5 lat) 
oraz agencji zagranicznych (NIH, 
UE FP7, H2020, Euratom, NSF, 14 
grantów). Zakres tematyczny prowa-
dzonych projektów jest bardzo sze-
roki, obejmuje zarówno badania na 
poziomie molekularnym, jak i wielo-
czynnikowe analizy przeżywalności 
pacjentów.

Obszary tematyczne
•	 Onkologia obliczeniowa 

(koordynator podobszaru: 
Prof. Marek Kimmel)

•	 Spersonalizowana medycyna 
(koordynator podobszaru: 
Prof. Joanna Polańska)

•	 Biomateriały i biotechnologia 
medyczna (koordynatorzy 
podobszaru: Prof. Marek Łos, 
Prof. Przemysław Struk)

•	 Informatyka obrazu i 
telemedycyna (koordynator 
podobszaru: Prof. Ewa Piętka)

•	 Biomechanika (koordynatorzy 
podobszaru: Prof. Ewa Majchrzak, 
Prof. Ryszard Białecki)

•	 Analiza i projektowanie leków 
(koordynator podobszaru:  
Prof. Sylwia Bajkacz,  
Prof. Katarzyna Krukiewicz)

•	 Zdrowie publiczne (koordynator 
podobszaru: Prof. Joanna 
Bartnicka)

Kontakt
prof. dr hab. inż. Joanna Polańska 
e-mail: Joanna.Polanska@polsl.pl

Wraz ze zwiększającą się liczbą użyt-
kowanych urządzeń elektronicznych 
przybywa danych przez nie produko-
wanych. Zgodnie z szacunkami IDC 

(International Data Corporation) w 
samym tylko roku 2020 zostało wypro-
dukowanych 59 zetabajów danych. Z tego 
powodu umiejętność przetwarza-nia i 
analizy tych danych staje się jed-nym z 
najważniejszych wyzwań współ-czesności. 
Istnieje wiele znanych od lat metod i 
algorytmów pozwalających na tworzenie 
modeli klasyfikujących czy regresyjnych 
umożliwiających wydo-bycie z surowych 
danych dodatkowych informacji (tzw. 
Data Mining). Jednak wraz ze 
zwiększeniem ilości dostęp-nych danych 
oraz zwiększającymi się wymaganiami 
rośnie potrzeba rozwija-nia nowych 
metod.
Oprócz pojawiających się coraz częś-ciej 
prób zastąpienia człowieka w 
dziedzinach, w których był on dotych-
czas niezastąpiony (np. prowadzenie 
samochodu), coraz więcej jest też 
zastosowań do tej pory zupełnie nie-
dostępnych dla człowieka z powodu 
konieczności przetwarzania ogrom-nych 
zbiorów danych. Jako przykła-dy można 
podać sekwencjonowanie białek, analizę 
zdjęć kosmosu, prze-widywanie 
uszkodzeń urządzeń czy wykrywanie 
anomalii w sieciach komputerowych 
(jako ważny element zwiększania 
cyberbezpieczeństwa). Dzięki metodom 
sztucznej inteligen-cji obserwujemy także 
duży postęp w medycynie i rozumieniu 
sposobu działania ludzkiego ciała. 
Maszyny nie zastąpią lekarzy, jednak 
mogą stać się dla nich nieodzownym 
narzędziem wspomagającym ich w pracy. 
Politechnika Śląska bierze czynny udział 
w badaniach nad rozwojem metod 
sztucznej inteligencji. Wy-starczy 
nadmienić, że prowadzenie badań 
związanych z tym obszarem 
zadeklarowało około 150 naukow-ców i 
zespołów z prawie wszystkich wydziałów 
uczelni. Badania dotyczą nie tylko 
rozwoju samych metod, ale także (a 
może przede wszystkim) po-szukiwań 
nowych zastosowań sztucz-nej 
inteligencji w dziedzinach, takich 

jak medycyna, cyberbezpieczeństwo, 
budownictwo, architektura, chemia 
i różnorodne przemysłowe procesy 
technologiczne.

Obszary tematyczne
•	 Obraz cyfrowy
•	 Dźwięk i wibracje
•	 Rozwój metod sztucznej inteligen-

cji oraz inżynieria wiedzy
•	 Cyberbezpieczeństwo
•	 Bioinformatyka i medycyna
•	 Serie czasowe
•	 Urządzenia, procesy technologicz-

ne i sieci komputerowe
•	 Aspekty społeczne i etyczne sztucz-

nej inteligencji

Kontakt
dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ 
e-mail: Pawel.Kasprowski@polsl.pl

Obszar badawczy obejmuje analizy 
koncepcyjne i badania eksperymen-
talne, skupione na otrzymywaniu no-
wych materiałów o pożądanych włas-
nościach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem perspektywy ich zastosowań 
technologicznych. Zasadniczym 
celem rozwoju zaawansowanych ma-
teriałów jest podniesienie komfortu 
i jakości życia ludzi, rozwiązanie naj-
większych problemów cywilizacyj-
nych związanych z deficytem energii, 
wody, żywności i zmianami klimatu 

Priorytetowe obszary badawcze (POB)  
Politechniki Śląskiej – zapraszamy do współpracy
Politechnika Śląska należy do grona dziesięciu szkół wyższych w Polsce, które posiadają status laureata konkursu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach tego programu realizuje badania naukowe i prowadzi 
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych. Potencjał 
uczelni to kadra naukowa, infrastruktura badawcza i umiędzynarodowienie. Także w ramach Uniwersytetu 
Europejskiego, który tworzy z siedmioma uczelniami z sześciu krajów Europy. Jako jeden z celów strategicznych 
Politechnika Śląska wskazuje rozwój współpracy na linii nauka – biznes.
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Na pierwszym  
miejscu dla 
mnie zawsze jest 
człowiek

Z Beatą Drzazgą, założycielką i właścicielką największej firmy medycznej w Polsce BetaMed S.A., na-
grodzoną Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, rozmawiamy o skali funkcjonowania firmy, 
największych wyzwaniach i problemach przedsiębiorców w Polsce, a także roli wdrażania nowych 
technologii w sektorze medycyny.

Pretekstem do naszej rozmowy jest otrzyma-
nie przez Panią Prezes Platynowego Lauru 
w kategorii: „Talent, Praca i Charakter”. Czy 
te trzy składowe to elementy pozwalające 
odnieść sukces w biznesie?
Oczywiście, to bardzo ważne elementy. Wła-
ściciel przedsiębiorstwa powinien być praco-
wity, umieć odnaleźć w sobie talent i pasję 
do tworzenia oraz organizowania, a zarazem 
nie może zabraknąć w nim elementu kreacji 
i wizjonerstwa. Tak naprawdę, zakładając firmę 
z wielu z tych rzeczy możemy sobie nawet nie 
zdawać sprawy. Ja dopiero po kilku latach 
prowadzenia przedsiębiorstwa uświadomiłam 
sobie, że odkrywałam wiele z tych rzeczy sama, 
używałam swoich talentów, bez znajomości ich 
w teorii, od razu przechodziłam do praktyki. To 
pomagało. Okazało się, że mam to w sobie. 
Taką siłę, przebojowość, brak obawy przed 
popełnianiem błędów, szybkim podejmowa-
niem decyzji… Jeśli ktoś ma taki charakter, to na 
pewno sprawdzi się jako właściciel, menadżer 
zarządzający firmą. 

W minionym roku Centrum Medyczne Beta-
Med S.A. świętowało jubileusz 20-lecia, 
w trudnym czasie do prowadzenia biznesu, 
zmuszonego do funkcjonowania w okowach 
pandemii. Jak sobie z tą sytuacją poradziła 
Pani firma i generalnie cała branża medyczna?
Razem z moimi pracownikami mamy już do tego 
dystans, jesteśmy dumni z tego, że podołali-
śmy wyzwaniom pandemii. Jako BetaMed S.A. 
stanęliśmy na wysokości zadania. Najważniej-
sze w prowadzeniu firmy jest przygotowanie 
do zmian, nastawienie na to, że trzeba umieć 
się do nich szybko dostosowywać. To daje fir-
mie pewność i szansę przetrwania w obliczu 
kryzysu. Gdy teraz rozmawiam z moją kadrą 

kierowniczą, widzę, że drzemie w nas talent 
przystosowywania się do niespodziewanych 
sytuacji. Wiadomo, że przez 20 lat istnienia 
BetaMed S.A., one ciągle się pojawiały, ale to 
było wręcz nieodzowne. Uświadomiłam sobie, 
że zmiana jest składową prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Po to, żeby się nie bać i nie 
stresować - warto się na taką sytuację nasta-
wić. To jest norma. Pandemia pokazała nam, że 
jesteśmy w stanie zadziałać błyskawicznie, by 
ochronić pacjentów, personel i firmę, przede 
wszystkim. 

Teraz temat koronawirusa wyparły tragiczne 
informacje o wojnie za naszą wschodnią 
granicą? Polska stała się krajem frontowym, 
schronienie znalazło u nas ponad 3 miliony 
uchodźców z Ukrainy. Czy Pani firma włączyła 
się do pomocy Ukraińcom?
Kiedy myśleliśmy, że poradziliśmy sobie z pan-
demią wydarzyło się niestety, coś kompletnie 
niespodziewanego. Uśmiech schodzi z twarzy 
i konsternacja – co robimy? Więc, zakasaliśmy 
rękawy i dokonaliśmy wielu zakupów sprzętu 
medycznego, środków higienicznych, robiliśmy 
akcje pomocowe w ramach wszystkich moich 
firm. To kolejny, historyczny rozdział w życiu 
przedsiębiorców i wszystkich Polaków, wyma-
gający od nas reagowania na nagłą zmianę.

Od dawna mówi się o kryzysie w zatrudnieniu 
personelu medycznego? Czy BetaMed S.A. 
jest otwarty na pracowników z Ukrainy?
Od wielu lat myślę o zatrudnieniu pracowników 
z zagranicy. Jesteśmy otwarci na zatrudnienie 
setek pielęgniarek i lekarzy z Ukrainy. Niestety, 
mamy związane ręce, ponieważ czekamy na 
stosowne regulacje z Ministerstwa Zdrowia, 
dotyczące nostryfikacji dyplomów. A cały 

czas personel medyczny w Polsce wykrusza 
się, część osób przechodzi na emerytury lub 
renty. Popełniliśmy wielki błąd likwidując licea 
medyczne. Poza tym, stawki oferowane np. 
pielęgniarkom są nadal zbyt niskie. Zawód ten 
nie jest też doceniany i uważany za prestiżowy, 
a przecież to są wspaniali ludzi, którzy w więk-
szości wybierają tą profesję z powołania. Sama 
skończyłam liceum medyczne, pamiętam jak je 
uwielbiałam. To moje zawodowe przeznaczenie 
i miłość do ludzi, chęć pomagania im - nadal we 
mnie drzemie. Właściwie to, nie wyobrażam 
sobie bez tego życia. 

Co dzisiaj jest największym wyzwaniem dla 
Pani firmy i generalnie dla wszystkich przed-
siębiorców w Polsce?
Teraz największym wyzwaniem jest po prostu 
przetrwanie. Coraz więcej obciążeń podatko-
wych jest przerzucanych na pracodawców. 
Poza tym należy pamiętać, że od wielu lat 
służba zdrowia cierpi na chroniczne niedo-
finansowanie, a teraz nikt nam nie pomaga, 
a stawki są ciągle obcinane. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia właśnie obniżył stawki dla 
pacjentów pod respiratorami. To tragedia – 
szukanie oszczędności na obłożnie chorych, 
którzy nie mogą się poskarżyć! 
Czekamy na moment, by osoby zarządzające 
Polską wreszcie doceniły przedsiębiorców, ich 
pasje i zaangażowanie w budowę prosperity 
kraju, siły jej gospodarki. Tym bardziej, że jako 
służba zdrowia mamy misję do spełnienia! Na 
pierwszym miejscu dla mnie zawsze jest czło-
wiek – pacjent i pracownik.

Jaka obecnie jest skala funkcjonowania firmy?
Skala nie uległa zmianie, ale poziom przycho-
dowości i dochodowości niestety, tak. Trudno 
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to teraz zbilansować. Rząd nie powinien wymy-
ślać rzeczy, tylko po to, by się „wykazać” przed 
społeczeństwem, a tak naprawdę nakładać ko-
lejne obciążenia na tą część społeczeństwa 
prowadzącą biznes i finansującą wiele spraw. 
To nie jest poważne podejście. Państwo po-
winno doceniać osoby takie jak ja, które mają 
pasję, uwielbiają to, co robią i są skuteczne 
w swojej działalności. Np. w Stanach Zjedno-
czonych przedsiębiorca może poczuć się do-
ceniony. Boli mnie, że tego nie ma w Polsce.

Właśnie wróciła Pani ze Stanów Zjednoczo-
nych. Co było powodem tej wizyty?
Byłam w Palo Alto w Kalifornii na konferencji 
poświęconej nowym technologiom. Spotkałam 
się tam ze wspaniałymi Polakami – naukowcami 
i biznesmenami, z którymi wymieniliśmy się 
informacjami na temat nowych technologii, 
sztucznej inteligencji, najnowszych wdrożeń 
w różnych branżach, nie tylko medycynie. 
Jest em pod wielkim wrażeniem ich wiedzy. 
Zawsze wracam z takich konferencji pełna in-
spiracji, energii i chęci do budowania czegoś 
nowego. Spotkałam się, m.in. z Panem Janu-
szem Bryzkiem. To biznesmen mieszkający 
w San Francisco od ponad 40 lat, stworzył 
w USA 11 firm, jest pomysłodawcą sensorów, 
które są wykorzystywane w branży automotive 
i różnych innych dziedzinach przemysłu. Gdy 
rozmawialiśmy powiedział do mnie – „Beata, 

Ty właśnie jesteś przykładem wizjonera, osobą 
głodną kreowania czegoś nowego w biznesie”. 
Bardzo chętnie podzielę się moją wiedzą i in-
formacji ze spotkań z amerykańskim biznesem 
z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 
Porozmawiamy o tym jak działa tam Polonia, 
co możemy razem robić, jak jesteśmy tam za-
granicą postrzegani, jak się szanuje w Stanach 
przedsiębiorców, którzy mają wizję, power, po 
prostu energię do działania. Ja mam mnóstwo 
pomysłów na biznes, nowych projektów w gło-
wie, ale czy to zrobię w Polsce czy w USA zależy 
od tego, jak będę traktowana. Tzn., jakie będę 
miała warunki i możliwości do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Marzę, żeby w Pol-
sce nie gaszono naszego zapału do pracy. To 
bardzo ważne, by energia i siła polskich przed-
siębiorców została odpowiednio wykorzystana.

Czy te nowe pomysły i projekty wiążą się 
z wdrażaniem innowacyjnych technologii 
w medycynie?
Uwielbiam nowinki techniczne, które poma-
gają moim pacjentom. Właściwie od samego 
początku działalności je wprowadzam. Nie-
dawno w Drzazga Clinic za 2 miliony zł za-
kupiłam - jako jedna pierwsza firm w Polsce! 
- urządzenie EMSCULPT neo. Dzięki zaled-
wie kilku zabiegom można osiągnąć spekta-
kularne efekty redukcji tkanki tłuszczowej. 
Dla odmiany EMTONE to połączenie dwóch 

najskuteczniejszych technologii w walce z cel-
lulitem - radiofrekwencja monopolarna oraz 
fala uderzeniowa. 
Z kolei, w BetaMed S.A. kupiliśmy najnowsze 
urządzenie do poradni ginekologicznej - no-
woczesny aparat do wykonywania kolposkopii. 
To nieinwazyjne badanie służące do oceny na-
błonka szyjki macicy. Dzięki kolposkopii moż-
liwe jest wykrycie wczesnych stadiów raka 
szyjki macicy, pobieranie wycinków i wymazów 
oraz monitorowanie leczenia. Jest to całkowicie 
innowacyjne badanie stosujące zupełnie nowe 
technologie w dziedzinie diagnostyki. 
W naszej poradni ginekologicznej wykorzy-
stywany jest również aparat USG Hera W9. 
Jestem z niego bardzo dumna, bo to absolutnie 
innowacyjne i nowoczesne urządzenie wypo-
sażone w technologię 2D, 3D i 4D, oferujące 
najwyższej jakości wydruki zdjęć oraz krysta-
licznie czystą jakość obrazu. Dzięki zastosowa-
niu nowych technologii umożliwia diagnostykę 
niektórych schorzeń na bardzo wczesnym eta-
pie ich rozwoju, a co za tym idzie zwiększa 
szanse szybkiego i całkowitego wyleczenia. 
Takich urządzeń będzie ciągle przybywać, by 
standard naszych usług medycznych był na 
światowym poziomie.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Na pierwszym  
miejscu dla 
mnie zawsze jest 
człowiek

Z Beatą Drzazgą, założycielką i właścicielką największej firmy medycznej w Polsce BetaMed S.A., na-
grodzoną Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, rozmawiamy o skali funkcjonowania firmy, 
największych wyzwaniach i problemach przedsiębiorców w Polsce, a także roli wdrażania nowych 
technologii w sektorze medycyny.

Pretekstem do naszej rozmowy jest otrzyma-
nie przez Panią Prezes Platynowego Lauru 
w kategorii: „Talent, Praca i Charakter”. Czy 
te trzy składowe to elementy pozwalające 
odnieść sukces w biznesie?
Oczywiście, to bardzo ważne elementy. Wła-
ściciel przedsiębiorstwa powinien być praco-
wity, umieć odnaleźć w sobie talent i pasję 
do tworzenia oraz organizowania, a zarazem 
nie może zabraknąć w nim elementu kreacji 
i wizjonerstwa. Tak naprawdę, zakładając firmę 
z wielu z tych rzeczy możemy sobie nawet nie 
zdawać sprawy. Ja dopiero po kilku latach 
prowadzenia przedsiębiorstwa uświadomiłam 
sobie, że odkrywałam wiele z tych rzeczy sama, 
używałam swoich talentów, bez znajomości ich 
w teorii, od razu przechodziłam do praktyki. To 
pomagało. Okazało się, że mam to w sobie. 
Taką siłę, przebojowość, brak obawy przed 
popełnianiem błędów, szybkim podejmowa-
niem decyzji… Jeśli ktoś ma taki charakter, to na 
pewno sprawdzi się jako właściciel, menadżer 
zarządzający firmą. 

W minionym roku Centrum Medyczne Beta-
Med S.A. świętowało jubileusz 20-lecia, 
w trudnym czasie do prowadzenia biznesu, 
zmuszonego do funkcjonowania w okowach 
pandemii. Jak sobie z tą sytuacją poradziła 
Pani firma i generalnie cała branża medyczna?
Razem z moimi pracownikami mamy już do tego 
dystans, jesteśmy dumni z tego, że podołali-
śmy wyzwaniom pandemii. Jako BetaMed S.A. 
stanęliśmy na wysokości zadania. Najważniej-
sze w prowadzeniu firmy jest przygotowanie 
do zmian, nastawienie na to, że trzeba umieć 
się do nich szybko dostosowywać. To daje fir-
mie pewność i szansę przetrwania w obliczu 
kryzysu. Gdy teraz rozmawiam z moją kadrą 

kierowniczą, widzę, że drzemie w nas talent 
przystosowywania się do niespodziewanych 
sytuacji. Wiadomo, że przez 20 lat istnienia 
BetaMed S.A., one ciągle się pojawiały, ale to 
było wręcz nieodzowne. Uświadomiłam sobie, 
że zmiana jest składową prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Po to, żeby się nie bać i nie 
stresować - warto się na taką sytuację nasta-
wić. To jest norma. Pandemia pokazała nam, że 
jesteśmy w stanie zadziałać błyskawicznie, by 
ochronić pacjentów, personel i firmę, przede 
wszystkim. 

Teraz temat koronawirusa wyparły tragiczne 
informacje o wojnie za naszą wschodnią 
granicą? Polska stała się krajem frontowym, 
schronienie znalazło u nas ponad 3 miliony 
uchodźców z Ukrainy. Czy Pani firma włączyła 
się do pomocy Ukraińcom?
Kiedy myśleliśmy, że poradziliśmy sobie z pan-
demią wydarzyło się niestety, coś kompletnie 
niespodziewanego. Uśmiech schodzi z twarzy 
i konsternacja – co robimy? Więc, zakasaliśmy 
rękawy i dokonaliśmy wielu zakupów sprzętu 
medycznego, środków higienicznych, robiliśmy 
akcje pomocowe w ramach wszystkich moich 
firm. To kolejny, historyczny rozdział w życiu 
przedsiębiorców i wszystkich Polaków, wyma-
gający od nas reagowania na nagłą zmianę.

Od dawna mówi się o kryzysie w zatrudnieniu 
personelu medycznego? Czy BetaMed S.A. 
jest otwarty na pracowników z Ukrainy?
Od wielu lat myślę o zatrudnieniu pracowników 
z zagranicy. Jesteśmy otwarci na zatrudnienie 
setek pielęgniarek i lekarzy z Ukrainy. Niestety, 
mamy związane ręce, ponieważ czekamy na 
stosowne regulacje z Ministerstwa Zdrowia, 
dotyczące nostryfikacji dyplomów. A cały 

czas personel medyczny w Polsce wykrusza 
się, część osób przechodzi na emerytury lub 
renty. Popełniliśmy wielki błąd likwidując licea 
medyczne. Poza tym, stawki oferowane np. 
pielęgniarkom są nadal zbyt niskie. Zawód ten 
nie jest też doceniany i uważany za prestiżowy, 
a przecież to są wspaniali ludzi, którzy w więk-
szości wybierają tą profesję z powołania. Sama 
skończyłam liceum medyczne, pamiętam jak je 
uwielbiałam. To moje zawodowe przeznaczenie 
i miłość do ludzi, chęć pomagania im - nadal we 
mnie drzemie. Właściwie to, nie wyobrażam 
sobie bez tego życia. 

Co dzisiaj jest największym wyzwaniem dla 
Pani firmy i generalnie dla wszystkich przed-
siębiorców w Polsce?
Teraz największym wyzwaniem jest po prostu 
przetrwanie. Coraz więcej obciążeń podatko-
wych jest przerzucanych na pracodawców. 
Poza tym należy pamiętać, że od wielu lat 
służba zdrowia cierpi na chroniczne niedo-
finansowanie, a teraz nikt nam nie pomaga, 
a stawki są ciągle obcinane. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia właśnie obniżył stawki dla 
pacjentów pod respiratorami. To tragedia – 
szukanie oszczędności na obłożnie chorych, 
którzy nie mogą się poskarżyć! 
Czekamy na moment, by osoby zarządzające 
Polską wreszcie doceniły przedsiębiorców, ich 
pasje i zaangażowanie w budowę prosperity 
kraju, siły jej gospodarki. Tym bardziej, że jako 
służba zdrowia mamy misję do spełnienia! Na 
pierwszym miejscu dla mnie zawsze jest czło-
wiek – pacjent i pracownik.

Jaka obecnie jest skala funkcjonowania firmy?
Skala nie uległa zmianie, ale poziom przycho-
dowości i dochodowości niestety, tak. Trudno 
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to teraz zbilansować. Rząd nie powinien wymy-
ślać rzeczy, tylko po to, by się „wykazać” przed 
społeczeństwem, a tak naprawdę nakładać ko-
lejne obciążenia na tą część społeczeństwa 
prowadzącą biznes i finansującą wiele spraw. 
To nie jest poważne podejście. Państwo po-
winno doceniać osoby takie jak ja, które mają 
pasję, uwielbiają to, co robią i są skuteczne 
w swojej działalności. Np. w Stanach Zjedno-
czonych przedsiębiorca może poczuć się do-
ceniony. Boli mnie, że tego nie ma w Polsce.

Właśnie wróciła Pani ze Stanów Zjednoczo-
nych. Co było powodem tej wizyty?
Byłam w Palo Alto w Kalifornii na konferencji 
poświęconej nowym technologiom. Spotkałam 
się tam ze wspaniałymi Polakami – naukowcami 
i biznesmenami, z którymi wymieniliśmy się 
informacjami na temat nowych technologii, 
sztucznej inteligencji, najnowszych wdrożeń 
w różnych branżach, nie tylko medycynie. 
Jest em pod wielkim wrażeniem ich wiedzy. 
Zawsze wracam z takich konferencji pełna in-
spiracji, energii i chęci do budowania czegoś 
nowego. Spotkałam się, m.in. z Panem Janu-
szem Bryzkiem. To biznesmen mieszkający 
w San Francisco od ponad 40 lat, stworzył 
w USA 11 firm, jest pomysłodawcą sensorów, 
które są wykorzystywane w branży automotive 
i różnych innych dziedzinach przemysłu. Gdy 
rozmawialiśmy powiedział do mnie – „Beata, 

Ty właśnie jesteś przykładem wizjonera, osobą 
głodną kreowania czegoś nowego w biznesie”. 
Bardzo chętnie podzielę się moją wiedzą i in-
formacji ze spotkań z amerykańskim biznesem 
z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 
Porozmawiamy o tym jak działa tam Polonia, 
co możemy razem robić, jak jesteśmy tam za-
granicą postrzegani, jak się szanuje w Stanach 
przedsiębiorców, którzy mają wizję, power, po 
prostu energię do działania. Ja mam mnóstwo 
pomysłów na biznes, nowych projektów w gło-
wie, ale czy to zrobię w Polsce czy w USA zależy 
od tego, jak będę traktowana. Tzn., jakie będę 
miała warunki i możliwości do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Marzę, żeby w Pol-
sce nie gaszono naszego zapału do pracy. To 
bardzo ważne, by energia i siła polskich przed-
siębiorców została odpowiednio wykorzystana.

Czy te nowe pomysły i projekty wiążą się 
z wdrażaniem innowacyjnych technologii 
w medycynie?
Uwielbiam nowinki techniczne, które poma-
gają moim pacjentom. Właściwie od samego 
początku działalności je wprowadzam. Nie-
dawno w Drzazga Clinic za 2 miliony zł za-
kupiłam - jako jedna pierwsza firm w Polsce! 
- urządzenie EMSCULPT neo. Dzięki zaled-
wie kilku zabiegom można osiągnąć spekta-
kularne efekty redukcji tkanki tłuszczowej. 
Dla odmiany EMTONE to połączenie dwóch 

najskuteczniejszych technologii w walce z cel-
lulitem - radiofrekwencja monopolarna oraz 
fala uderzeniowa. 
Z kolei, w BetaMed S.A. kupiliśmy najnowsze 
urządzenie do poradni ginekologicznej - no-
woczesny aparat do wykonywania kolposkopii. 
To nieinwazyjne badanie służące do oceny na-
błonka szyjki macicy. Dzięki kolposkopii moż-
liwe jest wykrycie wczesnych stadiów raka 
szyjki macicy, pobieranie wycinków i wymazów 
oraz monitorowanie leczenia. Jest to całkowicie 
innowacyjne badanie stosujące zupełnie nowe 
technologie w dziedzinie diagnostyki. 
W naszej poradni ginekologicznej wykorzy-
stywany jest również aparat USG Hera W9. 
Jestem z niego bardzo dumna, bo to absolutnie 
innowacyjne i nowoczesne urządzenie wypo-
sażone w technologię 2D, 3D i 4D, oferujące 
najwyższej jakości wydruki zdjęć oraz krysta-
licznie czystą jakość obrazu. Dzięki zastosowa-
niu nowych technologii umożliwia diagnostykę 
niektórych schorzeń na bardzo wczesnym eta-
pie ich rozwoju, a co za tym idzie zwiększa 
szanse szybkiego i całkowitego wyleczenia. 
Takich urządzeń będzie ciągle przybywać, by 
standard naszych usług medycznych był na 
światowym poziomie.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Nasza działalność 
 przyczyniła się 
do  podniesienia 
 jakości
usług publicznych 
w Metropolii

Z Przewodniczącym Zarządu GZM Kazimierzem Karolczakiem, laureatem Platynowego Lauru w kategorii: 
Menadżer, lider społeczno-gospodarczy - rozmawiamy o organizacji publicznego transportu zbiorowego, 
inwestycjach na działania związane z podnoszeniem oferty naukowej Metropolii i przemianie nawyków 
transportowym jej mieszkańców.

Niedawno uczestniczył Pan w obradach ko-
misji sejmowej, podczas której prezentowano 
raport Najwyższej Izby Kontroli na temat 
funkcjonowania GZM. Wnioski z tej kontroli 
są dla Pana zadowalające?
Tematem obrad Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej były cztery lata dzia-
łalności Metropolii. Uczestniczył w nich także 
dyrektor katowickiej delegatury NIK, która 
analizowała naszą działalność w ubiegłym 
roku. Muszę powiedzieć, że wnioski z kontroli 
są dla nas pozytywne i dają nam dodatkowy 
impuls do działania. Dyrektor katowickiej NIK 
podkreślił, że proces utworzenia Metropolii na 
Śląsku i w Zagłębiu przeprowadzono sprawnie, 
a – co dla nas szczególnie ważne - dotych-
czasowa działalność GZM przyczyniła się do 
podniesienia jakości usług publicznych w na-
szej konurbacji. 

Które z Państwa działań NIK szczególnie 
pochwaliła? 
Izba skupiła się przede wszystkim na działa-
niach związanych z organizacją publicznego 
transportu zbiorowego, ponieważ na ten cel 
wydatkujemy obecnie najwięcej pieniędzy. 
To również jedno z sześciu naszych zadań, 
które zostały wprost wymienione w ustawie 
metropolitalnej. W raporcie NIK podkreślono, 
że dzięki Metropolii wzrosła jakość usług trans-
portowych, m.in. poprzez integrację systemu, 
wprowadzenie wspólnej taryfy biletowej czy 
rozszerzenie oferty o autobusowe linie metro-
politalne. NIK zwróciła także uwagę na kwestie 
kadrowe i podkreśliła, że Zarząd Transportu 
Metropolitalnego zatrudnia o 30 proc. mniej 
pracowników niż trzech wcześniejszych orga-
nizatorów, od których zadania przejął, tj. KZK 
GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry. 

Pozytywnie oceniono także 
naszą sytuację finansową, 
podkreślając, że każdego roku 
osiągaliśmy istotną nadwyżkę 
finansową nad wydatkami, 
a sam proces zamówień pu-
blicznych był przeprowadzany 
sprawnie. 

Obrady sejmowej komisji po-
zwoliły pokazać, jak bardzo 
Metropolia w województwie 
śląskim jest potrzebna? 
Z pewnością tak, szcze-
gólnie, że mówiliśmy także 
o sprawach niezwiązanych 
z transportem. Przykładem 
jest zakład termicznego 

przetwarzania odpadów, czyli inwestycja 
trudna, ale jednocześnie w naszym regionie 
bardzo potrzebna. Próbowaliśmy taki zakład 
wybudować, niestety okazało się, że brak nam 
do tego ustawowych kompetencji. Na obra-
dach komisji sejmowej można było zauważyć, 
że posłowie przychylają się do naszej opinii, 
że takie kompetencje powinniśmy uzyskać, 
bo Metropolia jest instytucją właściwą do re-
alizacji tego typu inwestycji ponadlokalnych 
i o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeń-
stwa ekologicznego mieszkańców. Z drugiej 
strony musimy pamiętać, że wciąż jesteśmy 
regionem w trakcie transformacji. Odcho-
dzimy od ciężkiego przemysłu i stawiamy na 
nowe specjalizacje, jak rozwój nowoczesnych 
technologii, medycyny, energetyki czy zielo-
nej gospodarki. Chcemy, aby Metropolia była 
także silnym ośrodkiem akademickim, w któ-
rym prężenie działają centra badawczo-roz-
wojowe. Do tego potrzebni są zdolni studenci, 
którzy w przyszłości będą stanowić kadry na 
zmieniającym się rynku pracy. Do końca roku 
planujemy przeznaczyć 8 mln zł na działania 
związane z podnoszeniem oferty naukowej na 
naszym obszarze. Zatrzymując u siebie zdolną 
młodzież, chcemy także przeciwdziałać depo-
pulacji, bo widzimy dzisiaj postępujący odpływ 
ludności do innych dużych ośrodków miejskich. 
W naszym regionie konieczne są działania po-
prawiające szeroko rozumianą jakość życia. To 
także kwestie związane z odpowiednim pla-
nowaniem przestrzennym na terenie naszych 
miast i gmin. Odpowiedzi na te wyzwania po-
jawią się w naszej strategii rozwoju do 2035 
roku, czyli kluczowym dokumencie, który nie-
bawem powinien być gotowy. 
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W ostatnich dniach opublikowano wyniki 
rządowego programu Kolej Plus, gdzie na li-
ście zakwalifikowanych projektów znalazło 
się wiele pochodzących z miast i gmin GZM. 
W jaki sposób Metropolia pomogła samorzą-
dom w ubieganiu się o dofinansowanie? 
Warto podkreślić, że do programu zakwalifiko-
wano wszystkie projekty liniowe, które zgłosi-
liśmy, a dodatkowo uzyskały one najwyższą 
punktację w rankingu opublikowanym przez 
PKP PLK. Mowa łącznie o sześciu projektach 
wartych 1,65 mld zł. Osiągnęliśmy tak dobry 
wynik między innymi dlatego, że z budżetu 
Metropolii zwiększyliśmy dla nich deklarowany 
wkład własny, wynoszący ponad 300 mln zł. 
Realizacja projektów kolejowych jest bardzo 
kosztowna. Przykłady z innych części kraju 
pokazują, że pojedyncze gminy, przy mocno 
napiętych budżetach, często nie miały szans 
na dodatkowe finansowanie. My natomiast 
będziemy mogli wybudować i wyremontować 
ok. 100 km torów. Inwestycje mają być gotowe 
do 2028 roku. Co ważne, wszystkie te projekty 
wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej. 
To strategiczny dla nasz projekt, a jej powstanie 
będzie tym czynnikiem, który realnie poprawni 
naszą mobilność. To projekt dla nas najważniej-
szy, bo systemy transportowe we wszystkich 
największych ośrodkach miejskich są oparte 
właśnie o szyny. To najbardziej ekologiczna 
i najszybsza możliwość odbywania codzien-
nych podróży, czyli najbardziej efektywna 
forma przemieszczania się po miastach. Dzisiaj 
wyraźnie widzimy, do czego doprowadziła nas 
dominacja samochodów. Mamy zanieczysz-
czone powietrze, hałas, korki, betonowanie 
miast pod parkingi oraz rozjeżdżone trawniki, 

bo parkingów i tak nigdy nie będzie wystarcza-
jąco dużo. Co więcej, mimo rozwiniętej infra-
struktury drogowej, problemy zakorkowanych 
miast wydają się z roku na rok tylko narastać. 
Naszym celem jest odbudowanie znaczenia 
kolei w regionie. Kolej ma być kręgosłupem 
transportowym, a komunikacja miejska – jego 
uzupełnieniem.

Jaka w tym wszystkim będzie rola rowerów? 
Metropolia ogłosiła, że planuje budowę sieci 
velostrad, czyli szybkich dróg rowerowych. 
Mówimy tutaj o ośmiu odcinkach dróg rowe-
rowych, w większości odseparowanych od ru-
chu samochodowego, których łączna długość 
wyniesie około 120 km. Budowa pierwszych 
odcinków ma ruszyć w przyszłym roku. To ko-
lejny przykład, który potwierdza, że utworze-
nie związku metropolitalnego było potrzebne 
i wprowadza nową jakość do naszych miast. 
Dotychczas miasta budowały lokalne drogi, 
realizując tylko nieliczne inicjatywy z miastami 
sąsiednimi. Zanim powstała metropolia, było 
to trudne zarówno pod względem finanso-
wym, jak i organizacyjnym. Dzięki temu, że 
teraz działamy razem, realizacja tego typu 
ponadlokalnych inwestycji jest zdecydowa-
nie usprawniona. Powstanie Velostrad GZM 
zostanie w całości sfinansowane z budżetu 
Metropolii i dotacji zewnętrznych, o które bę-
dziemy się ubiegać. Samorządowcy z naszych 
miast członkowskich bez wahania przystąpili 
do podpisywania z nami stosownych poro-
zumień w tej sprawie, bo wiedzą, że jest to 
inwestycja nie tylko wyczekiwana przez miesz-
kańców, ale także wyróżniająca nas na mapie 
całego kraju. Dzięki velostradom mieszkańcy 

otrzymają możliwość bezpiecznego przejazdu 
na rowerze pomiędzy miastami Metropolii, 
co usprawni ich podróże do pracy, szkoły czy 
na uczelnię. Zawsze podkreślam, że rower 
postrzegamy jako równorzędny środek trans-
portu miejskiego. Udowodniono, że na krótkich 
i średnich dystansach, kiedy mowa o podróży 
„od drzwi do drzwi”, to właśnie on gwarantuje 
najszybsze dotarcie do celu. Dlatego mówiąc 
o velostradach, podkreślamy przede wszystkim 
ich funkcję transportową. Do rekreacyjnej jazdy 
na rowerze mogą służyć miejskie drogi lokalne, 
które z velostardami będą się łączyć. 

Czy razem z rozwiniętą infrastrukturą ro-
werową, będą szły w parze wypożyczalnie 
rowerów? 
Tak, w przyszłym roku zostanie uruchomiony 
Rower Metropolitalny. Będzie to jedna z naj-
większych tego typu wypożyczalni rowerów 
miejskich w Europie, która będzie działać przez 
cały rok. Płatność za wypożyczenie będzie 
docelowo odbywać się za pomocą tej samej 
aplikacji, dzięki której kupimy bilety komuni-
kacji miejskiej. W systemie będzie ok. 8 tys. 
rowerów, a stojaki będą rozmieszczone w wielu 
lokalizacjach. Ponadto, zostanie uruchomiona 
długoterminowa wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych. Biorąc pod uwagę wszystkie 
te inwestycje, jestem przekonany, że w ciągu 
najbliższych kilku czeka nas całkowita prze-
miana nawyków transportowych u mieszkań-
ców Metropolii.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Nasza działalność 
 przyczyniła się 
do  podniesienia 
 jakości
usług publicznych 
w Metropolii

Z Przewodniczącym Zarządu GZM Kazimierzem Karolczakiem, laureatem Platynowego Lauru w kategorii: 
Menadżer, lider społeczno-gospodarczy - rozmawiamy o organizacji publicznego transportu zbiorowego, 
inwestycjach na działania związane z podnoszeniem oferty naukowej Metropolii i przemianie nawyków 
transportowym jej mieszkańców.

Niedawno uczestniczył Pan w obradach ko-
misji sejmowej, podczas której prezentowano 
raport Najwyższej Izby Kontroli na temat 
funkcjonowania GZM. Wnioski z tej kontroli 
są dla Pana zadowalające?
Tematem obrad Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej były cztery lata dzia-
łalności Metropolii. Uczestniczył w nich także 
dyrektor katowickiej delegatury NIK, która 
analizowała naszą działalność w ubiegłym 
roku. Muszę powiedzieć, że wnioski z kontroli 
są dla nas pozytywne i dają nam dodatkowy 
impuls do działania. Dyrektor katowickiej NIK 
podkreślił, że proces utworzenia Metropolii na 
Śląsku i w Zagłębiu przeprowadzono sprawnie, 
a – co dla nas szczególnie ważne - dotych-
czasowa działalność GZM przyczyniła się do 
podniesienia jakości usług publicznych w na-
szej konurbacji. 

Które z Państwa działań NIK szczególnie 
pochwaliła? 
Izba skupiła się przede wszystkim na działa-
niach związanych z organizacją publicznego 
transportu zbiorowego, ponieważ na ten cel 
wydatkujemy obecnie najwięcej pieniędzy. 
To również jedno z sześciu naszych zadań, 
które zostały wprost wymienione w ustawie 
metropolitalnej. W raporcie NIK podkreślono, 
że dzięki Metropolii wzrosła jakość usług trans-
portowych, m.in. poprzez integrację systemu, 
wprowadzenie wspólnej taryfy biletowej czy 
rozszerzenie oferty o autobusowe linie metro-
politalne. NIK zwróciła także uwagę na kwestie 
kadrowe i podkreśliła, że Zarząd Transportu 
Metropolitalnego zatrudnia o 30 proc. mniej 
pracowników niż trzech wcześniejszych orga-
nizatorów, od których zadania przejął, tj. KZK 
GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry. 

Pozytywnie oceniono także 
naszą sytuację finansową, 
podkreślając, że każdego roku 
osiągaliśmy istotną nadwyżkę 
finansową nad wydatkami, 
a sam proces zamówień pu-
blicznych był przeprowadzany 
sprawnie. 

Obrady sejmowej komisji po-
zwoliły pokazać, jak bardzo 
Metropolia w województwie 
śląskim jest potrzebna? 
Z pewnością tak, szcze-
gólnie, że mówiliśmy także 
o sprawach niezwiązanych 
z transportem. Przykładem 
jest zakład termicznego 

przetwarzania odpadów, czyli inwestycja 
trudna, ale jednocześnie w naszym regionie 
bardzo potrzebna. Próbowaliśmy taki zakład 
wybudować, niestety okazało się, że brak nam 
do tego ustawowych kompetencji. Na obra-
dach komisji sejmowej można było zauważyć, 
że posłowie przychylają się do naszej opinii, 
że takie kompetencje powinniśmy uzyskać, 
bo Metropolia jest instytucją właściwą do re-
alizacji tego typu inwestycji ponadlokalnych 
i o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeń-
stwa ekologicznego mieszkańców. Z drugiej 
strony musimy pamiętać, że wciąż jesteśmy 
regionem w trakcie transformacji. Odcho-
dzimy od ciężkiego przemysłu i stawiamy na 
nowe specjalizacje, jak rozwój nowoczesnych 
technologii, medycyny, energetyki czy zielo-
nej gospodarki. Chcemy, aby Metropolia była 
także silnym ośrodkiem akademickim, w któ-
rym prężenie działają centra badawczo-roz-
wojowe. Do tego potrzebni są zdolni studenci, 
którzy w przyszłości będą stanowić kadry na 
zmieniającym się rynku pracy. Do końca roku 
planujemy przeznaczyć 8 mln zł na działania 
związane z podnoszeniem oferty naukowej na 
naszym obszarze. Zatrzymując u siebie zdolną 
młodzież, chcemy także przeciwdziałać depo-
pulacji, bo widzimy dzisiaj postępujący odpływ 
ludności do innych dużych ośrodków miejskich. 
W naszym regionie konieczne są działania po-
prawiające szeroko rozumianą jakość życia. To 
także kwestie związane z odpowiednim pla-
nowaniem przestrzennym na terenie naszych 
miast i gmin. Odpowiedzi na te wyzwania po-
jawią się w naszej strategii rozwoju do 2035 
roku, czyli kluczowym dokumencie, który nie-
bawem powinien być gotowy. 
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W ostatnich dniach opublikowano wyniki 
rządowego programu Kolej Plus, gdzie na li-
ście zakwalifikowanych projektów znalazło 
się wiele pochodzących z miast i gmin GZM. 
W jaki sposób Metropolia pomogła samorzą-
dom w ubieganiu się o dofinansowanie? 
Warto podkreślić, że do programu zakwalifiko-
wano wszystkie projekty liniowe, które zgłosi-
liśmy, a dodatkowo uzyskały one najwyższą 
punktację w rankingu opublikowanym przez 
PKP PLK. Mowa łącznie o sześciu projektach 
wartych 1,65 mld zł. Osiągnęliśmy tak dobry 
wynik między innymi dlatego, że z budżetu 
Metropolii zwiększyliśmy dla nich deklarowany 
wkład własny, wynoszący ponad 300 mln zł. 
Realizacja projektów kolejowych jest bardzo 
kosztowna. Przykłady z innych części kraju 
pokazują, że pojedyncze gminy, przy mocno 
napiętych budżetach, często nie miały szans 
na dodatkowe finansowanie. My natomiast 
będziemy mogli wybudować i wyremontować 
ok. 100 km torów. Inwestycje mają być gotowe 
do 2028 roku. Co ważne, wszystkie te projekty 
wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej. 
To strategiczny dla nasz projekt, a jej powstanie 
będzie tym czynnikiem, który realnie poprawni 
naszą mobilność. To projekt dla nas najważniej-
szy, bo systemy transportowe we wszystkich 
największych ośrodkach miejskich są oparte 
właśnie o szyny. To najbardziej ekologiczna 
i najszybsza możliwość odbywania codzien-
nych podróży, czyli najbardziej efektywna 
forma przemieszczania się po miastach. Dzisiaj 
wyraźnie widzimy, do czego doprowadziła nas 
dominacja samochodów. Mamy zanieczysz-
czone powietrze, hałas, korki, betonowanie 
miast pod parkingi oraz rozjeżdżone trawniki, 

bo parkingów i tak nigdy nie będzie wystarcza-
jąco dużo. Co więcej, mimo rozwiniętej infra-
struktury drogowej, problemy zakorkowanych 
miast wydają się z roku na rok tylko narastać. 
Naszym celem jest odbudowanie znaczenia 
kolei w regionie. Kolej ma być kręgosłupem 
transportowym, a komunikacja miejska – jego 
uzupełnieniem.

Jaka w tym wszystkim będzie rola rowerów? 
Metropolia ogłosiła, że planuje budowę sieci 
velostrad, czyli szybkich dróg rowerowych. 
Mówimy tutaj o ośmiu odcinkach dróg rowe-
rowych, w większości odseparowanych od ru-
chu samochodowego, których łączna długość 
wyniesie około 120 km. Budowa pierwszych 
odcinków ma ruszyć w przyszłym roku. To ko-
lejny przykład, który potwierdza, że utworze-
nie związku metropolitalnego było potrzebne 
i wprowadza nową jakość do naszych miast. 
Dotychczas miasta budowały lokalne drogi, 
realizując tylko nieliczne inicjatywy z miastami 
sąsiednimi. Zanim powstała metropolia, było 
to trudne zarówno pod względem finanso-
wym, jak i organizacyjnym. Dzięki temu, że 
teraz działamy razem, realizacja tego typu 
ponadlokalnych inwestycji jest zdecydowa-
nie usprawniona. Powstanie Velostrad GZM 
zostanie w całości sfinansowane z budżetu 
Metropolii i dotacji zewnętrznych, o które bę-
dziemy się ubiegać. Samorządowcy z naszych 
miast członkowskich bez wahania przystąpili 
do podpisywania z nami stosownych poro-
zumień w tej sprawie, bo wiedzą, że jest to 
inwestycja nie tylko wyczekiwana przez miesz-
kańców, ale także wyróżniająca nas na mapie 
całego kraju. Dzięki velostradom mieszkańcy 

otrzymają możliwość bezpiecznego przejazdu 
na rowerze pomiędzy miastami Metropolii, 
co usprawni ich podróże do pracy, szkoły czy 
na uczelnię. Zawsze podkreślam, że rower 
postrzegamy jako równorzędny środek trans-
portu miejskiego. Udowodniono, że na krótkich 
i średnich dystansach, kiedy mowa o podróży 
„od drzwi do drzwi”, to właśnie on gwarantuje 
najszybsze dotarcie do celu. Dlatego mówiąc 
o velostradach, podkreślamy przede wszystkim 
ich funkcję transportową. Do rekreacyjnej jazdy 
na rowerze mogą służyć miejskie drogi lokalne, 
które z velostardami będą się łączyć. 

Czy razem z rozwiniętą infrastrukturą ro-
werową, będą szły w parze wypożyczalnie 
rowerów? 
Tak, w przyszłym roku zostanie uruchomiony 
Rower Metropolitalny. Będzie to jedna z naj-
większych tego typu wypożyczalni rowerów 
miejskich w Europie, która będzie działać przez 
cały rok. Płatność za wypożyczenie będzie 
docelowo odbywać się za pomocą tej samej 
aplikacji, dzięki której kupimy bilety komuni-
kacji miejskiej. W systemie będzie ok. 8 tys. 
rowerów, a stojaki będą rozmieszczone w wielu 
lokalizacjach. Ponadto, zostanie uruchomiona 
długoterminowa wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych. Biorąc pod uwagę wszystkie 
te inwestycje, jestem przekonany, że w ciągu 
najbliższych kilku czeka nas całkowita prze-
miana nawyków transportowych u mieszkań-
ców Metropolii.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Fundacja TVS - 12 lat, setki akcji
i masa energii do działania

Komu przekazać darowiznę? Może chcecie wesprzeć organizację z Katowic, która działa nie tylko lokalnie 
i regionalnie? Fundacja TVS pomaga od wielu lat i ma na koncie kilkaset akcji. Czytajcie, czym się zajmuje.

Magazyn przy Grabowej, Łańcut, sklep dla pla-
styków, hotel w Podlesicach, magazyn w Ty-
chach, magazyn w Rudzie Śląskiej, ośrodek 
w Małopolsce, wioska dziecięca, znów Gra-
bowa, znów wioska, ładowanie czerwonego 
busa pana Wojciecha, który jeździ co kilka dni 
do Ukrainy… Co kilka dni: zakupy. Analiza, ile 
pieniędzy jest na koncie, ile wpłynęło, ile wy-
dali. Jak je spożytkować. Jak ogarnąć miesz-
kanie dla uchodźców i zorganizować wystawę 
niepełnosprawnej artystki z Odessy. Wiosna 
2022 to dla Fundacji TVS czas bardzo inten-
sywnej pracy. Ale jak tu nie pracować, kiedy 

wciąż jest tyle potrzeb, a niezawodni Tele-
widzowie i Internauci wpłacają pieniądze na 
konto. Trzeba działać! I tak, proszą o więcej: 
w tym tekście znajdziecie numer konta, jeśli 
chcecie Fundację TVS wesprzeć. Ale na począ-
tek – co to za organizacja, czym się zajmujemy 
i jak powstała.

Jak powstała Fundacja TVS?

– Jak to, skąd pomysł – z głębi serca! – uśmiecha 
się Małgorzata Piechoczek, dyrektorka TVS 
i wiceprezeska Fundacji. Prezesem jest Arka-
diusz Hołda. Małgorzata Piechoczek opowiada: 
– Zaczęło się 12 lat temu, w 2010. Telewizja TVS 
powstała dwa lata wcześniej Dziennikarze, którzy 
jeździli na materiały, często spotykali się z ludz-
kimi problemami, prośbami. To z tych sygnałów 
zrodziła się idea, by założyć Fundację.
– Chcieliśmy wykorzystać narzędzie, jakim jest 
telewizja – dodaje Barbara Kukiełka, psycho-
lożka i wolontariuszka Fundacji. I przypomina 
pierwszą akcję:
– Zaczęło się od Paulinki spod Raciborza, która po 
wybuchu butli z gazem w domu miała poparzone 
ręce i twarz. W wybuchu zginęła jej babcia. To był 
rok 2011. W pomoc dla dziewczynki i jej rodziny 

zaangażowały się też inne organizacje. Dużo się 
z tej pierwszej akcji nauczyliśmy. Zresztą każda 
uczy nas, jak skutecznie i efektywnie działać. Od 
tego czasu było kilkaset akcji.

– Ja pamiętam, kiedy pojechałyśmy do Panewnik 
z paczkami dla dzieci z domu dziecka. Bardzo to 
przeżyłam. Dzieci bardziej niż paczek potrzebo-
wały kontaktu z człowiekiem. Tego, żeby z nimi 
usiąść, pobawić się, porozmawiać… – mówi 
Aneta Niekorek, wolontariuszka Fundacji.

– Ale największa jednorazowa akcja to była ta na 
rzecz szpitali w pandemii – mówi Małgorzata 
Piechoczek. Do akcji w pandemii jeszcze wró-
cimy. Pani wiceprezes przypomina, że w 2022 
roku Fundacja TVS za całokształt działalności 
Pro Publico-Bono została nagrodzona Laurem 
Umiejętności i Kompetencji.

– To prawdziwy łańcuch dobroci. Telewizja daje 
takie możliwości! W wydaniu Silesia Flesz pokazu-
jemy, że dziecko potrzebuje wózka inwalidzkiego 
– i kilka dni później już dzwoni człowiek z Niemiec: 
kupię ten wózek, bo kiedyś sam miałem wypadek 
i obiecałem sobie, że będę pomagać. To wzrusza-
jące – mówi Basia.
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Jak działa Fundacja?

Pracują tu tylko wolontariusze. I tu apel – je-
śli chcecie dołączyć, na stałe, na miesiąc albo 
tylko na jedną akcję, piszcie i dzwońcie:
• fundacja@tvs.pl 
• 32 608 92 00 
• Facebook – Fundacja TVS

– Działalność fundacji to potężna dawka energii 
i motywacji do działania – mówią zgodnie Basia 
i Aneta.
– Nie mamy żadnych pracowników ani nie zara-
biamy na działalności Fundacji. Wszystkie zebrane 
środki przeznaczamy na pomoc – zastrzega Basia 
Kukiełka.
– Działać jest łatwo. Ale być z ludźmi w ich dra-
macie – bardzo trudno – mówi Aneta Niekorek.
– Tak! Pamiętam akcję z bezdomnymi, którzy 
mieszkali w lesie. Spotkanie z ich emocjami, spoj-
rzeniem. Ale pamiętam też, jak wielką dawkę ener-
gii niosą nasze działania – dodaje Basia.
– Najpiękniejsze w tym jest spełnianie czyjegoś 
marzenia, podniesienie standardu jego życia – 
dodaje Małgorzata Piechoczek.

Właśnie. Bo choć każda akcja to trudne do-
świadczenie, wszyscy wynoszą z nich coś dla 
siebie: obdarowywani poczucie, że nie są sami 
i zachętę do dalszego działania, a obdarowu-
jący – satysfakcję, często też lekcję pokory. 
Są spotkania, na których nie można się nie 
wzruszać. Jak to z dziećmi z domu dziecka, 
bezdomnymi. Albo z niepełnosprawną Lisą, 
malarką z Odessy.

To było największe wyzwanie dla Fun-
dacji TVS w ostatnich tygodniach.  
W kwietniowy wtorek, uzbrojone w kartki z jej 
rysunkami malarskich narzędzi (bo Lisa nie pi-
sze) i próbnikami farb, wolontariuszki stawiły 
się w SklepiePlastyka „Matejko” w Katowicach. 
Lisa sama nie może wybrać się do sklepu. Ma 
porażenie mózgowe, porusza się na wózku, 
z trudem mówi. Jest nie tylko niezwykle utalen-
towana, ale też malowanie to jedna z niewielu 
rzeczy, która przywołuje radość na jej twarzy. 
A uciekając z Ukrainy zdołała wziąć tylko teczkę 
ze swoimi pracami. Nie miała w Polsce farb, 
brystolu, pędzli… Liza, jej mama, siostra-bliź-
niaczka Kasia z 9-letnim dzieckiem, zamiesz-
kały w akademiku AWF w Katowicach. To tu 

w pokoju na pierwszym piętrze Liza ma swoje 
atelier i tu powstają jej bajkowe prace. Dzięki 
Fundacji TVS ma pędzle, farby, brystol, szpa-
tułki... I będzie miała wystawę!

A historia pana Wojtka, który co kilka dni przez 
dwa miesiące jeździł do Ukrainy swoim czerwo-
nym busem, wypakowanym po dach niezbęd-
nymi rzeczami? Fundacja dołożyła i tu swoją 
cegiełkę. A wieść o tych kursach czerwonego 
busa dotarła aż do Wielkiej Brytanii. Fanclub 
Liverpoolu przekazał skromnemu przedsię-
biorcy z Chorzowa 12 tys. funtów na pomoc 
dla Ukrainy. Wojciech Biedacha będzie mógł 
za tę sumę wypakować swój czerwony busik 
po dach, i to nie raz.

Na koniec – jeszcze jedna akcja, związana 
ze wsparciem dla Ukrainy. Ponad 40 osób 
w starszym i bardzo podeszłym wieku mieszka 
w Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach pod 
Lwowem. Ci ludzie nie są i nie będą w stanie 
uciec z ogarniętego wojną kraju. Dzięki ofiar-
ności Widzów i Internautów TVS, Fundacja 
zapakowała busa potrzebnymi seniorom rze-
czami, zgodnie z zapotrzebowaniem. To przede 
wszystkim środki higieniczne i opatrunkowe. 
Dary trafiły do Łańcuta, skąd tir zabrał je do 
Brzuchowic.

A przecież tych akcji wiosną 2022 było o wiele, 
wiele więcej! To bardzo gorący okres, ale rów-
nie gorąco było w roku 2020, kiedy wybuchła 
pandemia. Wówczas Fundacja wsparła m.in. 
ratowników i pracowników Wojewódz-kiego 
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 
otrzymali niezbędne do walki z COVID-19 
środki do dezynfekcji i maseczki ochronne. 
Podobna „dostawa” trafiła do Hospicjum 
Cordis, natomiast Szpital Specjalistyczny nr 1 
w Bytomiu dostał spore wsparcie finansowe 
na walkę z koronawirusem. W marcu 2020 
roku Fundacja TVS przekazała też 60 tys. zł 
na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
Zostały przeznaczone na sfinansowanie sta-
nowiska do resuscytacji i badania noworodków 
oraz niemowląt. Sprzęt ten pomoże w szybkim 
diagnozowaniu oraz efektywnym ratowaniu 

dzieciaków zarażonych koronawirusem i nie 
tylko.

Czym jeszcze zajmuje się ta 
organizacja?

Wiosną 2022 najmocniej angażuje się w pomoc 
dla obywateli Ukrainy i ludzi, którzy w Ukrainie 
zostali. W pandemii wspierała szpitale. Na co 
dzień organizuje cykliczne koncerty charyta-
tywne czy imprezy dla dzieci. Jak Świąteczny 
Koncert Charytatywny, który co roku jest wy-
jątkową okazją do spotkania się w gronie miło-
śników śląskiej muzyki, w wielopokoleniowym 
towarzystwie osób wrażliwych na potrzeby 
innych. Dochód z dystrybucji biletów-cegiełek 
na koncert przeznaczany jest na działalność 
Statutową Fundacji TVS.

Prócz tego, Fundacja wspiera osoby uzdol-
nione, jak Mateusza wychowywanego przez 
dziadka, który oprócz marzenia związanego 
z drużyną Ruchu Chorzów, przy pomocy Fun-
dacji TVS zrealizował kolejne związane z mu-
zyką – po tym jak wyeksploatowana gitara 
akustyczna zakończyła swój żywot – otrzymał 
nową gitarę, ale już elektryczną. 

Fundacja TVS pomaga też w rehabilitacji, od-
powiedziała m. in. na prośbę o pomoc pani 
Marty, matki 6-letniego Antoniego dotkniętego 
Dziecięcym Porażeniem Mózgowym. Opłaciła 
chłopcu zajęcia hipoterapii. Wspiera Hospicjum 
Cordis (prócz akcji na rzecz podopiecznych, sfi-
nansowała np. też częściowo zakup lodówki do 
przewożenia krwi i preparatów medycznych). 
Nadrzędnym celem jest niesienie pomocy tym, 
którzy są w potrzebie. Decyzję, co do tego, 
w jakim zakresie i w jakie działania zaangażuje 
się Fundacja, podejmuje zarząd wraz z gronem 
wolontariuszy. Próśb i apeli jest naprawdę 
dużo.

Czasami pozornie niewielki gest może przy-
nieść wiele dobra. Jeśli chcecie wesprzeć 
nas w tych działaniach, oto dane do wpłat 
darowizn.

Fundacja TVS
KRS 0000361862

KONTO: 87 1050 1214 1000 0090 3167 5623
(ING Bank Śląski SA O/Katowice)

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
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Fundacja TVS - 12 lat, setki akcji
i masa energii do działania

Komu przekazać darowiznę? Może chcecie wesprzeć organizację z Katowic, która działa nie tylko lokalnie 
i regionalnie? Fundacja TVS pomaga od wielu lat i ma na koncie kilkaset akcji. Czytajcie, czym się zajmuje.

Magazyn przy Grabowej, Łańcut, sklep dla pla-
styków, hotel w Podlesicach, magazyn w Ty-
chach, magazyn w Rudzie Śląskiej, ośrodek 
w Małopolsce, wioska dziecięca, znów Gra-
bowa, znów wioska, ładowanie czerwonego 
busa pana Wojciecha, który jeździ co kilka dni 
do Ukrainy… Co kilka dni: zakupy. Analiza, ile 
pieniędzy jest na koncie, ile wpłynęło, ile wy-
dali. Jak je spożytkować. Jak ogarnąć miesz-
kanie dla uchodźców i zorganizować wystawę 
niepełnosprawnej artystki z Odessy. Wiosna 
2022 to dla Fundacji TVS czas bardzo inten-
sywnej pracy. Ale jak tu nie pracować, kiedy 

wciąż jest tyle potrzeb, a niezawodni Tele-
widzowie i Internauci wpłacają pieniądze na 
konto. Trzeba działać! I tak, proszą o więcej: 
w tym tekście znajdziecie numer konta, jeśli 
chcecie Fundację TVS wesprzeć. Ale na począ-
tek – co to za organizacja, czym się zajmujemy 
i jak powstała.

Jak powstała Fundacja TVS?

– Jak to, skąd pomysł – z głębi serca! – uśmiecha 
się Małgorzata Piechoczek, dyrektorka TVS 
i wiceprezeska Fundacji. Prezesem jest Arka-
diusz Hołda. Małgorzata Piechoczek opowiada: 
– Zaczęło się 12 lat temu, w 2010. Telewizja TVS 
powstała dwa lata wcześniej Dziennikarze, którzy 
jeździli na materiały, często spotykali się z ludz-
kimi problemami, prośbami. To z tych sygnałów 
zrodziła się idea, by założyć Fundację.
– Chcieliśmy wykorzystać narzędzie, jakim jest 
telewizja – dodaje Barbara Kukiełka, psycho-
lożka i wolontariuszka Fundacji. I przypomina 
pierwszą akcję:
– Zaczęło się od Paulinki spod Raciborza, która po 
wybuchu butli z gazem w domu miała poparzone 
ręce i twarz. W wybuchu zginęła jej babcia. To był 
rok 2011. W pomoc dla dziewczynki i jej rodziny 

zaangażowały się też inne organizacje. Dużo się 
z tej pierwszej akcji nauczyliśmy. Zresztą każda 
uczy nas, jak skutecznie i efektywnie działać. Od 
tego czasu było kilkaset akcji.

– Ja pamiętam, kiedy pojechałyśmy do Panewnik 
z paczkami dla dzieci z domu dziecka. Bardzo to 
przeżyłam. Dzieci bardziej niż paczek potrzebo-
wały kontaktu z człowiekiem. Tego, żeby z nimi 
usiąść, pobawić się, porozmawiać… – mówi 
Aneta Niekorek, wolontariuszka Fundacji.

– Ale największa jednorazowa akcja to była ta na 
rzecz szpitali w pandemii – mówi Małgorzata 
Piechoczek. Do akcji w pandemii jeszcze wró-
cimy. Pani wiceprezes przypomina, że w 2022 
roku Fundacja TVS za całokształt działalności 
Pro Publico-Bono została nagrodzona Laurem 
Umiejętności i Kompetencji.

– To prawdziwy łańcuch dobroci. Telewizja daje 
takie możliwości! W wydaniu Silesia Flesz pokazu-
jemy, że dziecko potrzebuje wózka inwalidzkiego 
– i kilka dni później już dzwoni człowiek z Niemiec: 
kupię ten wózek, bo kiedyś sam miałem wypadek 
i obiecałem sobie, że będę pomagać. To wzrusza-
jące – mówi Basia.
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Jak działa Fundacja?

Pracują tu tylko wolontariusze. I tu apel – je-
śli chcecie dołączyć, na stałe, na miesiąc albo 
tylko na jedną akcję, piszcie i dzwońcie:
• fundacja@tvs.pl 
• 32 608 92 00 
• Facebook – Fundacja TVS

– Działalność fundacji to potężna dawka energii 
i motywacji do działania – mówią zgodnie Basia 
i Aneta.
– Nie mamy żadnych pracowników ani nie zara-
biamy na działalności Fundacji. Wszystkie zebrane 
środki przeznaczamy na pomoc – zastrzega Basia 
Kukiełka.
– Działać jest łatwo. Ale być z ludźmi w ich dra-
macie – bardzo trudno – mówi Aneta Niekorek.
– Tak! Pamiętam akcję z bezdomnymi, którzy 
mieszkali w lesie. Spotkanie z ich emocjami, spoj-
rzeniem. Ale pamiętam też, jak wielką dawkę ener-
gii niosą nasze działania – dodaje Basia.
– Najpiękniejsze w tym jest spełnianie czyjegoś 
marzenia, podniesienie standardu jego życia – 
dodaje Małgorzata Piechoczek.

Właśnie. Bo choć każda akcja to trudne do-
świadczenie, wszyscy wynoszą z nich coś dla 
siebie: obdarowywani poczucie, że nie są sami 
i zachętę do dalszego działania, a obdarowu-
jący – satysfakcję, często też lekcję pokory. 
Są spotkania, na których nie można się nie 
wzruszać. Jak to z dziećmi z domu dziecka, 
bezdomnymi. Albo z niepełnosprawną Lisą, 
malarką z Odessy.

To było największe wyzwanie dla Fun-
dacji TVS w ostatnich tygodniach.  
W kwietniowy wtorek, uzbrojone w kartki z jej 
rysunkami malarskich narzędzi (bo Lisa nie pi-
sze) i próbnikami farb, wolontariuszki stawiły 
się w SklepiePlastyka „Matejko” w Katowicach. 
Lisa sama nie może wybrać się do sklepu. Ma 
porażenie mózgowe, porusza się na wózku, 
z trudem mówi. Jest nie tylko niezwykle utalen-
towana, ale też malowanie to jedna z niewielu 
rzeczy, która przywołuje radość na jej twarzy. 
A uciekając z Ukrainy zdołała wziąć tylko teczkę 
ze swoimi pracami. Nie miała w Polsce farb, 
brystolu, pędzli… Liza, jej mama, siostra-bliź-
niaczka Kasia z 9-letnim dzieckiem, zamiesz-
kały w akademiku AWF w Katowicach. To tu 

w pokoju na pierwszym piętrze Liza ma swoje 
atelier i tu powstają jej bajkowe prace. Dzięki 
Fundacji TVS ma pędzle, farby, brystol, szpa-
tułki... I będzie miała wystawę!

A historia pana Wojtka, który co kilka dni przez 
dwa miesiące jeździł do Ukrainy swoim czerwo-
nym busem, wypakowanym po dach niezbęd-
nymi rzeczami? Fundacja dołożyła i tu swoją 
cegiełkę. A wieść o tych kursach czerwonego 
busa dotarła aż do Wielkiej Brytanii. Fanclub 
Liverpoolu przekazał skromnemu przedsię-
biorcy z Chorzowa 12 tys. funtów na pomoc 
dla Ukrainy. Wojciech Biedacha będzie mógł 
za tę sumę wypakować swój czerwony busik 
po dach, i to nie raz.

Na koniec – jeszcze jedna akcja, związana 
ze wsparciem dla Ukrainy. Ponad 40 osób 
w starszym i bardzo podeszłym wieku mieszka 
w Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach pod 
Lwowem. Ci ludzie nie są i nie będą w stanie 
uciec z ogarniętego wojną kraju. Dzięki ofiar-
ności Widzów i Internautów TVS, Fundacja 
zapakowała busa potrzebnymi seniorom rze-
czami, zgodnie z zapotrzebowaniem. To przede 
wszystkim środki higieniczne i opatrunkowe. 
Dary trafiły do Łańcuta, skąd tir zabrał je do 
Brzuchowic.

A przecież tych akcji wiosną 2022 było o wiele, 
wiele więcej! To bardzo gorący okres, ale rów-
nie gorąco było w roku 2020, kiedy wybuchła 
pandemia. Wówczas Fundacja wsparła m.in. 
ratowników i pracowników Wojewódz-kiego 
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 
otrzymali niezbędne do walki z COVID-19 
środki do dezynfekcji i maseczki ochronne. 
Podobna „dostawa” trafiła do Hospicjum 
Cordis, natomiast Szpital Specjalistyczny nr 1 
w Bytomiu dostał spore wsparcie finansowe 
na walkę z koronawirusem. W marcu 2020 
roku Fundacja TVS przekazała też 60 tys. zł 
na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
Zostały przeznaczone na sfinansowanie sta-
nowiska do resuscytacji i badania noworodków 
oraz niemowląt. Sprzęt ten pomoże w szybkim 
diagnozowaniu oraz efektywnym ratowaniu 

dzieciaków zarażonych koronawirusem i nie 
tylko.

Czym jeszcze zajmuje się ta 
organizacja?

Wiosną 2022 najmocniej angażuje się w pomoc 
dla obywateli Ukrainy i ludzi, którzy w Ukrainie 
zostali. W pandemii wspierała szpitale. Na co 
dzień organizuje cykliczne koncerty charyta-
tywne czy imprezy dla dzieci. Jak Świąteczny 
Koncert Charytatywny, który co roku jest wy-
jątkową okazją do spotkania się w gronie miło-
śników śląskiej muzyki, w wielopokoleniowym 
towarzystwie osób wrażliwych na potrzeby 
innych. Dochód z dystrybucji biletów-cegiełek 
na koncert przeznaczany jest na działalność 
Statutową Fundacji TVS.

Prócz tego, Fundacja wspiera osoby uzdol-
nione, jak Mateusza wychowywanego przez 
dziadka, który oprócz marzenia związanego 
z drużyną Ruchu Chorzów, przy pomocy Fun-
dacji TVS zrealizował kolejne związane z mu-
zyką – po tym jak wyeksploatowana gitara 
akustyczna zakończyła swój żywot – otrzymał 
nową gitarę, ale już elektryczną. 

Fundacja TVS pomaga też w rehabilitacji, od-
powiedziała m. in. na prośbę o pomoc pani 
Marty, matki 6-letniego Antoniego dotkniętego 
Dziecięcym Porażeniem Mózgowym. Opłaciła 
chłopcu zajęcia hipoterapii. Wspiera Hospicjum 
Cordis (prócz akcji na rzecz podopiecznych, sfi-
nansowała np. też częściowo zakup lodówki do 
przewożenia krwi i preparatów medycznych). 
Nadrzędnym celem jest niesienie pomocy tym, 
którzy są w potrzebie. Decyzję, co do tego, 
w jakim zakresie i w jakie działania zaangażuje 
się Fundacja, podejmuje zarząd wraz z gronem 
wolontariuszy. Próśb i apeli jest naprawdę 
dużo.

Czasami pozornie niewielki gest może przy-
nieść wiele dobra. Jeśli chcecie wesprzeć 
nas w tych działaniach, oto dane do wpłat 
darowizn.
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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 




