

LAUREACI XXX EDYCJI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI 
I KOMPETENCJI 
ORAZ LAUREACI STATUETKI PERŁA W KORONIE RP

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
SOR-DREW S.A.

Za:
·	stworzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa bogatego w 30-letnią tradycję, doświadczenie i ugruntowaną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym,
·	inwestycje w nowe technologie przyjazne środowisku naturalnemu, kształcenie kadr i ukierunkowanie na nieustanny rozwój i doskonalenie wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa;
·	stworzenie bezpiecznego miejsca pracy i dbałość o podnoszenie motywacji i kompetencji zespołu.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: KULTURA
Ewa Bogusz-Moore - Dyrektor Naczelny i Programowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  w Katowicach 

Za:
·	reprezentowanie Polski w najbardziej znaczących salach koncertowych świata;
·	dostarczanie publiczności wyjątkowych przeżyć muzycznych;
·	nowoczesne podejście do muzyki m.in. zainicjowanie nowego festiwalu „Muzyka + Nauka”;
·	za szczególną dbałość o edukację muzyczną dzieci i młodzieży.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Katowickie Wodociągi S. A. z okazji 135-lecia działalności 

Za:
·	stały rozwój i ciągłe inwestycje w celu poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego;
·	umiejętne łączenie skuteczności zarządzania firmą z działaniami sfery społecznej i odpowiedzialności biznesu;
·	inwestycje w nowe technologie, kształcenie kadr i ukierunkowanie na nieustanny rozwój i doskonalenie wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: FIRMA RODZINNA
EPO-TRANS LOGISTIC S.A. 

Za:

·	25 lat dynamicznego rozwoju i doskonalenia usług w transporcie międzynarodowym
·	zbudowanie polskiej firmy, która osiągnęła sukces i z powodzeniem konkuruje na rynkach zagranicznych;
·	stworzenie bezpiecznego miejsca pracy i dbałość o podnoszenie motywacji i kompetencji zespołu.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Tramwaje Śląskie S.A.

Za:
·	sprawną realizację usług przewozowych na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego,
·	skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na strategiczne inwestycje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
·	starania na rzecz tworzenia bezpiecznej, szeroko rozwiniętej i przyjaznej sieci komunikacyjnej.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: FIRMA RODZINNA
Catering ARTS EWELINA CZAJKA
Za:
·	10 lat dynamicznego rozwoju i stworzenie od podstaw firmy, która z powodzeniem rozwija się na bardzo konkurencyjnym rynku,
·	umiejętność dostosowania oferty do zindywidualizowanych potrzeb klientów,
·	za szczególną dbałość o wysoką jakość świadczonych usług.


Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Medycyna i inżynieria biomedyczna
GYNCENTRUM Sp. z o.o.

Za:
·	stworzenie cenionej w Polsce i na świecie sieci klinik leczenia niepłodności i diagnostyki prenatalnej
·	utworzenie jednego z wiodących w Europie laboratoriów medycznych specjalizujących się w zaawansowanej genetycznej diagnostyce niepłodności i poronień.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Medycyna i Inżynieria Medyczna
Prof. dr. n. med. Ryszard Bachowski

Za:
·	wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii,
·	pełną pasji i poświęcenia pracę lekarską, cierpliwość, otwartość, szczególną postawę w stosunku do pacjentów i współpracowników,
·	za zaangażowanie w kształcenie kolejnych pokoleń lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Nauka i Innowacyjność
APA Sp. z o.o. z okazji 15-lecia działalności

Za:
·	stworzenie firmy, która jest liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami
·	wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań inteligentnej automatyki w obszarze codziennego życia

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Inwestycja Zagraniczna w Polsce
LPB GLOBAL EMPLOYMENT Sp. z o.o.
Za:
·	skuteczne pośrednictwo w zatrudnieniu pracowników z Filipin i krajów azjatyckich w Polsce i Europie
·	kompleksową obsługę formalności dotyczących uzyskania wiz pracowniczych w Polsce,
·	wprowadzenie całodobowej pomocy serwisowej między pracownikiem a pracodawcą.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: PRO PUBLICO BONO
Ewa Cholewik Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu

Za:
·	utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom kształcenia podstawowego
·	za sukcesy szkoły na niwie artystycznej i wprowadzenie do programu działań o charakterze proekologicznych oraz wolontariatu
·	za modernizację i doposażenie obiektów szkolnych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych m.in. komputerowych i robotyki.



Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Menedżer, lider społeczno-gospodarczy 
dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Za:
·	skuteczne zarządzanie jedną z najlepszych Specjalnych Stref Ekonomicznych na świecie,
·	efektywne pozyskiwanie inwestorów o globalnym zasięgu działania i wykorzystujących najnowsze technologie, 
·	konsekwentną realizację strategii zrównoważonego wpływu KSSE na rozwój regionu, 
·	tworzenie nowych miejsc inwestycyjnych i rozwiązywanie konkretnych, lokalnych problemów związanych z rynkiem pracy,
·	aktywną współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Nauka i innowacyjność
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Za:
·	dynamiczny rozwój trzeciej najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce według rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, 
·	umiejętność łączenia akademickiego wykształcenia z praktycznym przygotowaniem studentów do pracy zawodowej,
·	stworzenie szerokiego partnerstwa i współpracę na płaszczyźnie nauka – gospodarka – samorząd.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Talent, praca i charakter
Antoni Piechniczek - wybitny trener piłkarski oraz działacz sportowy

Za:
·	wybitne osiągnięcia oraz silne przywiązanie do systemu wartości uniwersalnych,
·	za silny charakter i pracowitość, wzór do naśladowania w karierze sportowej, 
·	za sportową postawę i propagowanie idei gry fair play, 
·	pasję i rozbudzanie u młodych ludzi zamiłowania do sportu.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Nauka i innowacyjność
SBB ENERGY S.A. z okazji 30-lecia działalności

Za:
·	budowanie strategii firmy w oparciu o narzędzia pozwalające na wspieranie zrównoważonego rozwoju energetyki neutralnej dla środowiska,
·	dbałość o najwyższe standardy i budowanie partnerskich relacji,
·	dostarczanie nowoczesnych i niskoemisyjnych źródeł energii z dbałością o najwyższe standardy produkcji oraz relacji z klientami,
·	zaangażowanie we współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i wieloma organizacjami branżowymi w kraju.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 
FOTON Sp. z o.o. Sp. K. 

Za:
·	wdrożenie i efektywną realizację strategii umożliwienia polskim firmom dostępu do stałych kadr pracowników z Ukrainy,
·	zapewnienie pracowników dla firm z całego kraju pomagających budować sukces gospodarczy w wielu polskich przedsiębiorstwach, 
·	głębokie zaangażowanie na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie,
·	szeroką działalność społeczną na rzecz opolskiej społeczności.



Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Polskie Przedsiębiorstwo
ECOL Sp. z o.o. z okazji 30-lecia działalności

Za:
·	opracowanie koncepcji a następnie wdrożenie i rozwijanie w polskim i zagranicznym przemyśle energetycznym, chemicznym i rafineryjnym specjalistycznych usług outsourcingu utrzymania ruchu w zakresie smarowania i zarządzania niezawodnością urządzeń,
·	ciągły, odpowiedzialny społecznie i środowiskowo rozwój od regionalnego przedsiębiorstwa śląskiego, z branży energetyki konwencjonalnej do grupy firm o zasięgu międzynarodowym realizujących zadania dla innych branż, w tym  energetyki wiatrowej i jądrowej, lotnictwa oraz przemysłu produkcyjnego,
·	rozwój usług diagnostyki olejowej i tribologicznej  oraz systemów informatycznych umożliwiających cyfryzację procesów obsługowych i diagnostycznych w zakładach przemysłowych jako element rozwiązań Przemysłu 4.0,
·	nieustanną promocję polskiej myśli technicznej i polskich produktów zarówno w Polsce jak i za granicą.


Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Symbol Zmian
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z okazji 65-lecia działalności 

Za:
·	sprawne zarządzanie Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową z uwzględnieniem potrzeb społecznych i kulturalno-oświatowych jej członków,
·	inwestowanie w nowoczesne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska technologie, rekultywację terenów zielonych oraz budowanie obiektów tzw. małej architektury – placów zabaw, boisk i skwerów.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: MEDIA
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA

Za:
·	skuteczną realizację od 95 lat informacyjnej, społecznej i kulturowej misji publicznego nadawcy,
·	aktywne uczestnictwo w życiu publicznym regionu jako ważnego ośrodka informacji oraz centrum wymiany poglądów między obywatelami,
·	bogatą ofertę programową w zakresie informacji, gospodarki, edukacji, kultury, sportu i rozrywki, skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY i GOSPODARCZY
Janusz Pierzyna - Wójt Gminy Jasienica

Za:
·	rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy gminy,
·	skuteczność i zaangażowanie w pozyskiwanie oraz efektywne wykorzystywanie środków z funduszy zewnętrznych,
·	działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: PRO PUBLICO BONO
Fundacja Śląskie Anioły

Za:
·	za prowadzenie działalności charytatywnej, zorientowanej na pomoc dzieciom skrzywdzonym i wymagającym specjalnej opieki,
·	za organizację licznych imprez charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest m.in.  na zakup wyprawek szkolnych podopiecznych Fundacji.


Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji 
dr Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice
Za:

·	dynamiczny, nowoczesny i zrównoważony rozwój miasta w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturalnym,
·	odpowiedzialną politykę inwestycyjną i skuteczne zachęcanie inwestorów do lokowania kapitału w mieście,
·	kreowanie wizerunku miasta jako ośrodka przemysłowego, stwarzającego równocześnie wiele możliwości do aktywnego spędzania czasu wolnego;
·	otwartość na współpracę i zaangażowanie w przedsięwzięcia organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, w tym m.in. wieloletnie partnerstwo przy organizacji kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 


dr inż. Henryk Stabla - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A

Za:
·	zbudowanie prężnie działającej spółki należącej do czołówki polskich firm produkujących maszyny i urządzenia oraz świadczących usługi w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,
·	zaangażowanie w budowę kluczowych dla Śląska i Zagłębia obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodno-ściekowej i energetyki, m.in. tuneli w Katowicach i Gliwicach, Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach czy Stadionu Śląskiego w Chorzowie,
·	 za zaangażowanie w działalność prospołeczną m.in. poprzez ufundowanie stypendiów dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz wieloletnie wspieranie szpitali na terenie miasta Tychy.


Kontakt-Simon S.A. z okazji 100-lecia jej działalności 

·	za 100-letnią tradycję, bogaty dorobek oraz wieloletnią obecność na rynku  zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej,
·	za pionierskie technologie i rozwiązania w produkcji wyrobów osprzętu elektroinstalacyjnego;
·	za wzorową współpracę z klientami i dostosowywanie swojej oferty do potrzeb tych nawet najbardziej wymagających.


prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki  - wybitny specjalista chirurgii ogólnej

Za:
·	pełną pasji i poświęcenia pracę lekarską, cierpliwość, otwartość oraz szczególną postawę w stosunku do pacjentów oraz współpracowników,
·	wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych metod diagnostyki i leczenia,
·	dbałość o wysoki poziom procesu kształcenia przyszłych pracowników służb medycznych.


Marian Błachut - Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

Za:
·	wieloletnią pracę na rzecz lokalnego samorządu,
·	racjonalne zarządzanie miastem i dbałość o jego zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturalnym,
·	aktywne wsłuchiwanie się w potrzeby obywateli oraz prospołeczną postawę,
·	kształtowanie wzorcowych relacji z organizacjami samorządu gospodarczego, szczególnie z delegaturą Regionalnej Izby Gospodarczej w Czechowicach-Dziedzicach. 


Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

Za:
·	konsekwentną realizację strategii jednego z najintensywniej rozwijających się regionalnych portów lotniczych w Polsce,
·	ciągłą rozbudowę infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach oraz dbanie o jak najwyższy standard świadczonych usług,
·	pozycję lidera cargo wśród polskich lotnisk regionalnych,
·	rozwój ruchu pasażerskiego w sektorze przewozów regularnych, czarterowych i general aviation.


Kryształowy Laur z Diamentem
prof. dr hab. Jan Klimek - Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
100-lecie jej działalności
Za:
·	wieloletnie zaangażowanie się w sprawy rzemiosła, kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, a także promowanie kształcenia dualnego, 
·	szczególną dbałość o jakość śląskich kadr poprzez kształcenie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych czeladniczych oraz mistrzowskich w 75 zawodach,
·	niestrudzoną postawę w kreowaniu wizerunku śląskiego i polskiego rzemieślnika w kraju i na arenie międzynarodowej,
·	sukcesy w realizacji partnerskich projektów współfinansowanych ze środków unijnych, m.in. projektu „Śląskie. Zawodowcy” wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 


Tadeusz Biedzki - Konsul Honorowy Republiki Łotwy, pisarz i podróżnik

Za:
·	całokształt osiągnięć literackich, na które składają się odważne i odsłaniające prawdziwe oblicze regionu reporterskie książki o Górnym Śląsku, a także liczne pozycje literatury podróżniczej i historyczno-sensacyjnej wielokrotnie odznaczane Trójkowym Znakiem Jakości i czytane w odcinkach na antenie Polskiego Radia.

Orzeł Piastów Śląskich

Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Za:
·	za skuteczną promocję Zabrza i jego potencjału w kraju i poza granicami oraz zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy,
·	umiejętnie wykorzystanie poprzemysłowego dziedzictwa miasta i aktywny rozwój turystyki poprzemysłowej,
·	wspieranie rozwoju medycyny, nauki i innowacji w mieście,
·	rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy miasta,
·	partnerską współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i wspieranie jej flagowych inicjatyw i wydarzeń.

Kazimierz Karolczak Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Za:
·	tworzenie przyjaznej mieszkańcom, dobrze skomunikowanej, innowacyjnej i nowoczesnej Metropolii, która z powodzeniem konkuruje z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju i na świecie,
·	podejmowanie działań poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców poprzez wprowadzanie wspólnych rozwiązań umożliwiających przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych i budowę gospodarki opartej na wiedzy,
·	skuteczny rozwój i integrację publicznego transportu zbiorowego zgodnego z ideą zrównoważonej moblilności miejskiej. 

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Profesor Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Za:
·	wieloletnią pracę na rzecz restrukturyzacji gospodarczej Województwa Śląskiego, w tym szczególnie górnictwa, 
·	pracę naukowo-badawczą na Politechnice Śląskiej na stanowisku Nauczyciela Akademickiego, Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania, a także Rektora Uczelni dwóch kadencji,
·	za budowanie „mostów” pomiędzy nauką a biznesem i propagowanie wzorca współdziałania nauki z praktyką gospodarczą.  


Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji 

Irakli Garibaszwili Premier Gruzji

Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Wiceminister Spraw
Zagranicznych w latach 1993-1994, Ambasadora RP w Waszyngtonie w latach 1994-2000.


Statuetka Perła w Koronie RP

prof. dr hab. inż. JERZY BUZEK
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

dr JANUSZ STEINHOFF
Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, 
Minister Gospodarki w latach 1997-2001
Laureat Diamentowego Lauru 2020






