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Wgronie rodzinnym i przyjaciół nagradzamy najlepszych
Co roku gromadzimy się na Gali w Promnicach po to, by nagrodzić
najlepszych spośród nas, ale nade wszystko po to, by spotkać się
w gronie rodzinnym i najbliższych przyjaciół. To już stało się niejako
tradycją, że na ostatnią niedzielę przed rozpoczęciem roku szkolnego rezerwujemy sobie czas, by po prostu porozmawiać w zaprzyMówi Eugeniusz
jaźnionym gronie. Oczywiście, wręczanie nagród i wyróżnień ma
Budniok, wiceprezes ważne miejsce w letnich galach BCC, ale powtórzę, nie jest to najważniejszy punkt, dla którego organizujemy takie spotkania.
BCC, Kanclerz Loży
FOT.BCC
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Loża Katowicka BCC, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice,
tel./fax: (+48/32) 200 83 73, e-mail: loza.katowicka@bcc.org.pl
Dodatek “Cezary Śląskiego Biznesu” zrealizowany na zlecenie BCC
| Polska Dziennik Zachodni | 5 września 2013 | 1

Cezary Śląskiego Biznesu

XVIIIŚLĄSKAGALABCC 2013
Promnice i wydarzenie,jakim jest Gala BCC
łączy jedna główna cecha: wyjątkowość.
Jeśli dodać dotego znane i uznane nazwiska
gości oraz świetną oprawę samej imprezy,to
sukces murowany.Tak było iw tym roku!

FOT.M.BUGAŁA

ŚląskaGalaBusinessCentreClub jestnajwiększymtegotypuprzedsięwzięciemregionalnym.Gromadzielityintelektualne,finansoweipolityczne
naszegoregionu.JeślijestsięzaproszonymnaGalę,topoprostuniewypada
tamniebyć.BoodbywającasięjużodosiemnastulatŚląskaGala BCCtonie
tylko spotkanie towarzyskie, ale także, a może przede wszystkim, forma
współczesnego współistnienia tych środowisk, nawiązania współpracy
międzynimiorazforumwymianypoglądów. UroczystośćfirmujeBusiness
CentreClub–uznanyzanajbardziejznaną,prestiżowąiskutecznąorganizacjęprzedsiębiorcówwPolsce.ŚląskaGalamazawsześwietnyklimatiwyjątkową oprawę muzyczną, słynie też z licznych atrakcji – są firmowe ka-

wiarenki,pokazysamochodóworazbiżuterii,wystawaobrazów,pokazteatru iliczne konkursy dla uczestników imprezy, w tym konkurs kapeluszy
imuszek.UroczysteotwarcieGalirozpoczęłosięwtymrokuwystępemOrkiestry Górniczej. Gala była również okazją dopokazania ludzkiej twarzy
biznesu. Przekazane zostały dwa czeki dla Centrum Leczenia Oparzeń
wSiemianowicachŚląskichorazdlaHospicjumCordiswKatowicach.Podczas imprezy, na rzecz Hospicjum Cordis można było kupić cegiełki w postaci koszulek zaprojektowanych specjalnie na ten cel przez Tomasza
Ossolińskiego. Na rzecz Hospicjum przekazano też obraz namalowany
przezGrzegorzaLerka,którytrafinaaukcję,a dochódwspomożedziałalnośćHospicjum.AleWielkaŚląskaGalaBCCtorównieżokazjadouhonorowania nieprzeciętnych ludzi i firm. Jak co roku przyznane więc zostały
Cezary Śląskiego Biznesu. Uroczyście wręczono odznaczenia państwowe
członkomLożyKatowickiejBCCiOdznakiHonorowezaZasługidlaWojewództwaŚląskiegoprzyznaneprzezsejmikwojewództwa.LożaKatowicka
BCCpowiększyłasięodwóchczłonkówhonorowych,którymizostaliMałgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze oraz Piotr Uszok, prezydentmiastaKatowice.Statuetkispecjalneodebrali:TomaszKonior,uznany
śląskiarchitektiPawełGabara,dyrektorGliwickiegoTeatruMuzycznego.

Statuetka Cezara Śląskiego Biznesu
(tegoroczni laureaci na zdjęciu powyżej):
A ArcelorMittal Poland SA
A Conbelts Bytom SA
A Delta Trans Logistik Sp. z o.o.
A J.P. Cover Sp. z o.o.
A American Heart of Poland SA
Diamenty do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu:
A TÜV Nord Polska Sp. z o.o.
TÜV NORD Group to ponad 10000 pracowników
w ponad 70 krajach świata. W Polsce to jednostka
o największym potencjale, będąca corocznie zwycięzcą rankingu Book of Lists (organizowany przez
Warsaw Business Journal) w kategorii jednostki
certyfikujące. To także duża jednostka szkoleniowa i organizacja świadcząca odbiory
techniczne w kraju, jak i za granicą. Pod sku2 | 5 września 2013 | Polska Dziennik Zachodni |

tecznym przywództwem prezesa Henryka
Warkocza stale rozwija swe usługi i daje przykład,
jak kultura organizacyjna firmy ma wpływ na
kształtowanie więzi biznesowych. Wszyscy pracownicy firmy działają wg przyjętych i wybranych
przez siebie zasad – Uczciwości, Kompetencji
i Partnerstwa.
A Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe
Budownictwa PROBET Sp. z o.o.
A Zakłady Mięsne Mysłowice MYSŁAW Sp. z o.o.
Złote Diamenty do statuetki
Cezara Śląskiego Biznesu:
A Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA świadczy
usługi konsultingowo-doradcze, projektowe i reali-

zacyjne dla sektora elektroenergetyki, energetyki
przemysłowej, energetyki cieplnej, energetyki ze
źródeł odnawialnych, gospodarki komunalnej,
sektora przedsiębiorstw ochrony środowiska,
jak i innych sektorów gospodarki polskiej i zagranicznej. Podstawowym celem działalności EPK
jest wysoka jakość usług, zadowolenie i umocnienie zaufania Klienta do firmy.
Statuetki Specjalne:
A Tomasz Konior – Zasłużony i wielokrotnie
nagradzany architekt
A Paweł Gabara – Dyrektor Gliwickiego Teatru
Muzycznego
Członkostwo Honorowe BCC:
A Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik
A Prezydent Katowic – Piotr Uszok

Cezary Śląskiego Biznesu

LaurKompetencjiiUmiejętności.Wykazuje
teżdużezaangażowaniewdziałalnośćcharytatywną. Przykłady,takiejak:objęciepatronatemprzedszkolaintegracyjnegowZabrzu,ufundowaniestypendiówsportowych
dla osób wykazujących nieprzeciętne wynikiwrywalizacjisportowej,wspomaganie
finansowe fundacji i organizacji pożytku
publicznegoorazakcji narzeczochronyśrodowiska, można mnożyć. Zbigniew Pucek
aktywniewspółpracujezsamorządami,np.
Zabrza,Katowic,Jaworzna,afirmawspiera
liczne akcje społeczne m.in. „BCC – dzieciom”.Toczłowiekznanyzzaangażowania
i wysoko oceniany na polu zawodowym.
Zadziałaniapolegającenawspieraniuakcji
charytatywnych,ludziiprojektówspołecznych w wymiarze PR, firma została wyróżnionanagrodąMocniWizerunkiem2009.

Budowa konkurencyjnej oraz innowacyjnej gospodarki w regionie
i na świecie wymaga współpracy
wielu środowisk gospodarczych, naukowych i politycznych. Organizacje
gospodarcze takie jak BCC, zrzeszające przedsiębiorstwa z wielu branż,
spełniają ważną rolę w budowaniu
płaszczyzny komunikowania się pomiędzy różnymi grupami społecznym
i tworzeniu dobrego prawa oraz obronie interesów polskich przedsiębiorców, stanowiąc platformę wymiany
myśli i poglądów dotyczących gospodarki wolnorynkowej.
Rola organizacji gospodarczej w rozwoju przedsiębiorczości jest szczególnie ważna w obszarze rozwoju regionalnego. Węglokoks SA jest członkiem
BCC od 2010 r. Jesteśmy firmą, która
od ponad 60 lat działa na rynku, będąc
czołowym eksporterem i ambasadorem polskiego węgla za granicą.
Współpraca z takimi instytucjami
jak BCC pozwala nam z jednej strony
uczestniczyć na bieżąco w forum
współdziałania i dyskusji nad problemami gospodarki i jej otoczenia,
z drugiej – wspólnie budować prestiż

i siłę środowiska śląskich przedsiębiorstw. Śląsk to region, który
od zawsze jest kojarzony z przemysłem wydobywczym. Ale obecnie nie
jesteśmy już monokulturą górniczohutniczą. Gospodarka na tym obszarze ulega stopniowej dywersyfikacji.
Rozwijają się nowe branże, usługi.
Jest to naturalny efekt, reakcja
na zmieniające się warunki rynkowe.
Dlatego również Grupa Kapitałowa
Węglokoks, która skupia obecnie kilkanaście firm, szuka innych obszarów biznesowych, nie zapominając
jednocześnie o naszym core biznesie,
jakim jest eksport węgla.
Zgodnie z naszą strategią inwestujemy w te obszary działalności, które są
nawzajem powiązane i wzajemnie się
wspierają, czyli niosą za sobą potencjał
synergii. Przynależność do organizacji gospodarczych, takich jak BCC, której celem strategicznym jest rozwój
przedsiębiorczości oraz budowanie gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach społecznych, pozwala spojrzeć na otoczenie rynkowe
w szerszym aspekcie, w oparciu o opinie wielu środowisk biznesowych
i społecznych. Taka współpraca,
pod egidą organizacji gospodarczych,
sprzyja rozwojowi nie tylko firm, ale
całego regionu zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
Doceniając ogromny wkład BCC
w jednoczenie środowisk biznesowych, być może należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dobrym
pomysłem nie byłoby utworzenie jednej organizacji gospodarczej, łączącej
w swoich strukturach wszystkie dotychczas działające na rynku tego
typu organizacje. Dyskusje na ten temat trwają od wielu lat. Sam, będąc
członkiem założycielem BCC od 1991
r., niejednokrotnie uczestniczyłem
w debatach poświęconych tej kwestii.
Warto podkreślić, że ta nowa instytucja, obligatoryjnie zrzeszająca
wszystkie przedsiębiorstwa, opiniowałaby projekty ustaw dotyczące rozwiązań gospodarczych w imieniu całego środowiska biznesowego i tym
samym byłaby istotnym partnerem
dla rządu w stymulowaniu polskiej
gospodarki.

społecznych i biznesowych, jednakże
według mnie praca zawodowa jest najważniejszymźródłemmojegospełnienia,
ażejestemosobą,któralubigraćwdrużynie,tozawszepowtarzam,żeosiągnięcie
zawodowych sukcesów nie jest możliwe
bezzaangażowaniaiwsparciakompetentnegozespołuwspółpracowników.
WprzypadkuStalprofilu,firmyktórą
zarządzam od dwudziestu lat, o odniesionym sukcesie zadecydowało kilka
czynników.Przedewszystkimskuteczna
koncepcjarozwoju,trafioneinwestycje,
no i oczywiście oddana firmie, wysoko
wykwalifikowana załoga. Dzięki tym
atutom,natleinnychorganizacjigospodarczych,wyglądamybardzokorzystnie.
Sformułowanaorazwdrożonadługoterminowa strategia rozwoju dla
Stalprofil SA i Grupy Kapitałowej
Stalprofil SA przynosi wymierne efekty

gospodarcze nawet obecnie, w okresie
spowolnienia gospodarczego. Funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej
Stalprofilu firmy bardzo dobrze się uzupełniają, wykorzystując efekt synergii.
Mamy w Grupie bowiem z jednej strony
Izostal,któryzajmujesięizolowaniemrur
stalowych, z drugiej – ZRUG Zabrze,
który jest generalnym wykonawcą strategicznych rurociągów gazowych,
aztrzeciej–firmęKolb,produkującąkonstrukcjestalowe.Całośćpodhasłem„Stal
wspólnymmianownikiem”spinaspółkamatka, czyli Stalprofil SA. Stalprofil SA
jestzaliczanydogronaliderówpolskiego
rynku dystrybucji stali, tak pod względemwielkościsprzedaży,jakigenerowanychzysków.Spółkautrzymujestalebardzo wysoki poziom eksportu (ok. 25%
przychodów ze sprzedaży), lokujący ją
w czołówce największych polskich ek-

sporterów.Wponad95%jesttosprzedaż
zagranicznadokrajówUniiEuropejskiej.
Dużym wyzwaniem dla naszej organizacji było przygotowanie oraz przeprowadzenie z sukcesem procesu dokapitalizowania Stalprofil SA oraz jej
spółki zależnej – Izostal SA i wprowadzenie obu tych spółek na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W efekcie podjętych działań
Grupa Kapitałowa Stalprofil SA z rynku
kapitałowego pozyskała prawie 75 mln
zł na rozwój swojej działalności. Podmioty z Grupy aktywnie pozyskują
także środki unijne z przeznaczeniem
na inwestycje. Realizowana przez
Stalprofil SA prorozwojowa strategia
charakteryzuje się ciągłym zwiększaniem stanu zatrudnienia w Spółce oraz
Grupie Kapitałowej, która zatrudnia już
550 pracowników.

FOT.A.ŁAWRYWIANIEC

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

Jan Lityński, doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
wręczając odznaczenia państwowe członkom BCC, chwalił śląskich
biznesmenów
Podczas tegorocznej XVIII Śląskiej Gali Business Centre Club
odznaczenia państwowe otrzymali:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:
Jerzy Bernhard, Jerzy Podsiadło, Zbigniew Pucek
Złoty Krzyż Zasługi:
Paweł Buszman, Bogdan Fiszer

Zbigniew Pucek,
członekZarząduDB
SchenkerRailPolskaSA
ZbigniewPuceklegitymujesięwieloletnim
stażemzawodowym.Odpoczątkuswojąkarierę związał z Przedsiębiorstwem TransportuKolejowegoHoldingSA(obecnieDB
Schenker Rail Polska SA). Należy do osób
całkowiciezaangażowanychwdziałalność
firmy, ustawicznie dąży dozapewnienia jej
pozycji lidera na rynku prywatnych przewoźników.Zaprzekształcenieprzedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie
transportukolejowegotowarówmasowych
wjednąznajwiększychspółekprywatnych
w kraju, firma – wówczas pod jego kierownictwem – otrzymała w 2004 r. Platynowy

Mówi Jerzy Bernhard,
prezes
Zarządu,
dyrektor
generalny
Stalprofil
SA
Jestem bardzo usatysfakcjonowany
tym zaszczytnym wyróżnieniem, które
odebrałempodczasGaliBCC.Wspaniale
jest otrzymać takie namacalne, zewnętrzne potwierdzenie tego, że coś się
udałowżyciuosiągnąć,comożnanazwać
sukcesem. Nie ukrywam zadowolenia
zpełnieniawielufunkcjiworganizacjach

Mówi Jerzy Podsiadło,
prezesZarządu
WęglokoksSA
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400 mln zł
dla serca

FOT.ARC

ODZNACZENIA HONOROWE

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego podczas Gali otrzymali przedstawiciele następujących firm: Biuro Studiów, Projektów i Realizacji “ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A.,
Przedsiębiorstwo Projektowo wdrożeniowe Budownictwa „PROBET” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Projektowo
Wdrożeniowe PROINSTAL Sp. z o.o., Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., American Heart
of Poland S.A., ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych SK

Rozmowa z
Bogdanem
Fiszerem, prezesem
Zarządu Conbelts
Group
Panie prezesie, czy jest pan przekonany, że przedsiębiorcom potrzebny jest samorząd gospodarczy?
A jeśli tak, to po co?
Na świecie w wielu krajach przynależność do samorządu jest obowiązkowa,
w naszym kraju mamy do czynienia
z dobrowolnym stowarzyszeniem,
więc skoro samorząd funkcjonuje, to
znaczy, że z autentycznej potrzeby
i spełnia z większą lub mniejszą skutecznością funkcje reprezentowania
interesów w nim zrzeszonych.
Jak postrzega pan rolę BCC w integrowaniu środowisk gospodarczych
naszego regionu?
Na Śląsku mamy wiele organizacji
zrzeszających przedsiębiorców, wsród
nich jest Business Centre Club, która
od wielu lat jest organizacją rozpoznawalną o uznanym statusie i dużej wiarygodności zarówno w naszym regionie, jak i na forum krajowym.

Nasza śląska gospodarka trzyma się
mocno? Czy, pana zdaniem, jej kondycja jest dobra, czy też mamy
powody do narzekania i obaw?
Generalnie ma się dobrze. Następuje
racjonalne oczyszczenie z firm niewiarygodnych, a ponieważ mamy
silne Specjalne Strefy Ekonomiczne,
to następuje w nich uzasadnione ożywienie związane z optymalizacją
kosztów, spadek PKB powoduje przegląd kosztów wewnątrz każdej firmy,
zastanowienie się nad dniem jutrzejszym i maksymalne racjonalizowanie
własnej efektywności. Po takim okresie, ci przedsiębiorcy, którzy zostaną,
a zostanie z pewnością wielu, bedą silniejsi i mobilniejsi na globalnym
rynku.
A jak pańska firma? To już dzisiaj
oczywiste, że najtrudniejsze czasy
ma za sobą i jest – w dobrym tego
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słowa znaczeniu – mocnym rynkowym graczem, nie tylko w kraju.
Proszę się trochę pochwalić...
Jużdziśjesteśmyjednymznajwiększych
pracodawców, jak i płatnikiem podatków, oczywiście pomijając kopalnie
w mieście Bytom. A miasto Bytom jest
ważnymmiastemwaglomeracjiśląskiej.
Natomiast pod względem technologii,
produktów– jesteśmyjednymznajważniejszychdostawcówtaśmdlapolskiego
górnictwa. Przez ten pryzmat możemy
powiedzieć, że jesteśmy istotnym podmiotem dla wielu interesariuszy.
Skoro tak, to z pewnością ma pan
już wytyczone kierunki rozwoju
firmy. Proszę zdradzić – jakie?
Oczywiście, nie chodzi tu o przedstawienie całej strategii, ale może
jakieś przykłady?
Dzisiejsze decyzje kształtują naszą
przyszłość, firma Conbelts posiada
technologie oraz powstałe na jej bazie
produkty – taśmy SELFCon@Belts,
które w branży górniczej są uznawane
za tzw. mercedesy, wśród innych taśm.
Już dziś są naszą przepustką do najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że
będziemy potrafili w sposób skuteczny wykorzystać tę przewagę,
nad której wdrożeniem pracowaliśmy
intensywnie przez ostatnie lata.

Mówi profesor
dr hab. n. med.
Paweł Buszman,
przewodniczący Rady
Nadzorczej PolskoAmerykańskich Klinik
Serca (AHPSA)
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
utworzyliśmy w 2000 roku z udziałem wybitnych lekarzy ze Stanów
Zjednoczonych w celu wprowadzenia najnowszych metod leczenia
schorzeń sercowo-naczyniowych.
Dziś posiadamy ponad 20 doskonale
wyposażonych placówek, w tym oddziałkardiochirurgiizunikalnąwnaszym kraju salą hybrydową.
W klinikach świadczone usługi realizowane są w ramach kontraktów
objętychumowązNarodowymFunduszemZdrowia,atakżenazasadzie
prywatnej odpłatności.
OdmomentuzałożenianaszaGrupa
zainwestowała ponad 400 mln złotych w rozwój infrastruktury i zakup
najnowszej technologii medycznej.
Od niedawna do Grupy AHP należy
także nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny w Ustroniu – Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń SA”.
W październiku 2011 r. między AHP
SA a Advent International – międzynarodowym funduszem private
equity, doszło do podpisania umowy
inwestycyjnej, według której Advent
Internationalzakupiłmniejszościowy
pakiet akcji Spółki i jednocześnie stał
sięjejpartneremstrategicznym.ZaangażowanieAdventInternationalpozwoli spółce na dalszy rozwój m.in.
w niedoinwestowanych w naszym
kraju kierunkach, takich jak kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa czy
rehabilitacjakardiologiczna.

