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SILESIAN TECHNOPOLISSILESIAN TECHNOPOLIS

	 Izba	Gospodarcza	w	Wodzisławiu	Śląskim	funkcjonuje	 już	od	10	 lat	 i	 ten	 jubileusz	skłania	do	refleksji	nad	dotychczasową	
działalnością	tej	organizacji	oraz	nad	jej	przyszłością.	
	 Izba	Gospodarcza	powstała	dla	zjednoczenia	i	zaangażowania	firm	powiatu	wodzisławskiego.	Dzięki	naszym	działaniom	udało	
się	trwale	zintegrować	środowisko	przedsiębiorców,	co	istotnie	wpłynęło	na	zwiększenie	współpracy	między	nimi.
	 Izba	Gospodarcza	stawia	także	na	współpracę	z	samorządem	lokalnym,	szczególnie	zależy	nam	na	realizacji	strategii	rozoju	
Miasta	Wodzisławia	Śląskiego	oraz	strategii	rozwoju	powiatu.	Nie	wyobrażamy	sobie	przyszłości	bez	partnerstwa	z	okolicznymi	Cechami	
i	Izbami	oraz	bez	współpracy	z	uczelniami	wyższymi.
	 	Zrealizowaliśmy	liczne	przedsięwzięcia	jednorazowe	i	cykliczne,	a	do	tych	odbywających	się	regularnie	niewątpliwie	zaliczyć	
należy	”Śniadania	Biznesowe”	oraz	cykl	“Przy	kawie	o	Biznesie”.	Spotkania	te	udowodniły,	że	członkowie	wodzisławskiej	izby	chcą	się	
poznawać,	integrować	i	ze	sobą	współpracować.
	 Wśród	projektów,	które	wspólnymi	siłami	zrealizowaliśmy	na	wyróżnienie	niewątpliwie	zasługują	m.	in.	Runda	uliczna	„Drift	
Open,”	ASG	Balaton	Gun	Games,	Motoshow,	Nordic	Walking	Korona	Śląska,	Morsowanie,	Poezja	śpiewana	Baszta	czy	Bieg	Piwosza.
	 Od	kilku	lat	krzewimy	ideę	Społecznej	Odpowiedzialności	Biznesu,	która	w	naszym	przekonaniu	stanowi	podstawę	rozwoju	
zarówno	 przedsiębiorstw,	 jak	 i	 społeczeństwa.	 Dzięki	 naszemu	 wspólnemu	 zaangażowaniu	 znacząco	 przybliżyliśmy	 biznes	 do	
społeczeństwa.	
	 Dziesiąte	 urodziny	 Izby	 Gospodarczej	 w	 Wodzisławiu	 Śląskim	 to	 także	 doskonały	 moment	 na	 przygotowanie	 się	 do	
pozyskiwania	i	wykorzystania	środków	finansowych	z	nowej	perspektywy	Unii	Europejskiej.	W	związku	z	tym	przy	Izbie	powstał	silny	
zespół	do	spraw	pozyskania	tych	środków.	
	 W	kolejnych	latach	znacząco	zaangażujemy	się	we	współpracę	ze	szkołami,	które	powinny	kształcić	swoich	uczniów	zgodnie	
z	 wymaganiami	 otaczającej	 rzeczywistości,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 zgodnie	 z	 zapotrzebowaniem	 na	 rynku	 pracy,	 stąd	 też	 planujemy	 
uruchomienie	własnego	Zespołu	Szkół	IG.	
	 Kolejnym	priorytetem	jest	utworzenie	i	rozwijanie	klastra	oraz	centrum	innowacji	i	przedsiębiorczości.	Z	inicjatywy	Prezydenta,	
Rada	Miasta	na	posiedzeniu	26.09.2014	podjęła	uchwałę	o	przystąpieniu	klastra.	Początkiem	października	podpisano	porozumienie	
klastrowe,	a	w	planach	jest	również	utworzenie	Centrum	Innowacji	i	Przedsiębiorczości.
	 Na	 chwilę	 obecną	 do	 Izby	 Gospodarczej	 w	 Wodzisławiu	 Śląskim	 należy	 około	 100	 firm,	 większość	 z	 nich	 prowadzi	
działalność	handlowo	–	usługową.	Dla	 tych	przedsiębiorców	najistotniejszy	 jest	 rozwój,	a	więc	 także	stałe	zwiększanie	zatrudnienia,	
które	 bezpośrednio	 przekłada	 się	 na	 poprawę	 jakości	 życia	 w	 regionie.	 Przez	 ostatnie	 dwa	 lata	 przeprowadzono	 szereg	 spotkań	
i	analiz	dotyczących	możliwości	 rozwoju	 lokalnego.	Owocem	tych	prac	 jest	projekt	Technopolia	Śląska,	który	stanowi	odpowiedź	na	
zapotrzebowanie	stale	rozwijającej	się	w	naszym	regionie	branży	wysokich	technologii.
	 Wyrażam	przekonanie,	 że	 przez	 następne	 dwadzieścia	 lat	wszelkie	 siły	 i	 środki	 osobowe	 i	 finansowe	 będą	 kierowane	 na	
wsparcie	i	realizację	tego	projektu.	Wszystkich	Państwa	zachęcam	do	włączenia	się	w	nasze	działania	i	do	lektury	niniejszego	dokumentu.	

	Prezes	Zarządu	
Krzysztof	Dybiec	

Szanowni Państwo
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Pomysł na projekt

	 Projekt	Technopolia	Śląska	(dalej:	TS)	stanowi	trzon	działania	organizacji,	przedsiębiorstw,	urzędów	oraz	szkół	i	innych	instytucji	
na	terenie	swojego	oddziaływania.	
Celem	projektu	jest	opracowanie	wspólnych	działań	edukacyjnych	i	innowacyjnych	dla	rozwoju	przemysłu	High-Tech,	jako	podstawy	
wizji	rozwoju	lokalnego.
Centralnym	punktem	TS	ma	być	Wodzisław	Śląski,	gdzie	mają	być	opracowane	dobre	praktyki	dla	rozwoju	całego	regionu.	Projekt	ma	
się	rozszerzać	na	miasta	w	ramach	Śląskiego	Partnerstwa	Gospodarczego	(dalej:	ŚPG)1	oraz	w	kolejnym	etapie	na	śląsko	-	morawską	
krainę.	
	 Technopolia	 -	 jest	 to	 ośrodek	 innowacji	 technologicznych	 zapoczątkowujący	 procesy	 rozwoju	 gospodarczego	 i	 powstanie	
nowych	regionów	przemysłowych	przez	skupianie	działalności	nowoczesnych	przedsiębiorstw	przemysłowych	uniwersytetów	i	ośrodków	
badawczych,	 a	 także	 instytucji	 finansowych	 oraz	 specjalistycznych	 usług	 -	 informatycznych,	 telekomunikacyjnych	 i	 transportowych	
ułatwiających	kontakt	między	różnymi	podmiotami	życia	gospodarczego2.	

Dlaczego Technopolia? 

	 Dlatego,	że	województwo	śląskie	cechuje	się	znacznym	nagromadzeniem	przemysłu,	który	stale	się	rozwija.	Śląsk	stale	zmienia	
swój	 wizerunek,	 początkowo	 sercem	 przemysłu	 było	 wydobycie	 węgla	 kamiennego,	 obecnie	 do	 głosu	 dochodzą	 przedsiębiorstwa	
wykorzystujące	w	swojej	pracy	najnowsze	technologie.	Technopolie	są	tworzone	na	całym	świecie,	wszędzie	tam,	gdzie	najważniejsze	
jest	stałe	doskonalenie	procesów	i	produktów.	Obecnie	najbardziej	rozpoznawalną	technopolią	jest	Dolina	Krzemowa3,	która	z	regionu	
rolniczego	zmieniła	się	w	unikatową	na	skale	światową	strefę	High–Tech.	Do	największych	światowych	Technopolii	zalicza	się:
•	 Droga	128	–	Boston,
•	 Orange	County,
•	 Discovery	Park,
•	 Sophia	Antipolis,
•	 Korytarz	M44.

	 Największe,	a	 zarazem	generujące	najwyższe	dochody	światowe	 technopolie,	powstawały	etapami.	W	polskich	warunkach	
prawnych	 i	 politycznych	 jednostką	 wyjściową	 do	 stworzenia	 technopolii	 jest	 klaster	 lub	 park	 naukowo	 –	 technologiczny.	 Obecnie	 
w	województwie	śląskim	funkcjonują	następujące	organizacje	integrujące	przemysł	High–Tech	ze	środowiskiem	naukowym:
•	 Technopark	Gliwice,
•	 Park	technologiczny	w	Katowicach,
•	 Park	Przemysłowy	„Euro	-	Centrum”	w	Katowicach,
•	 Śląski	Park	Przemysłowy,
•	 Górnośląski	Park	Przemysłowy
•	 Sosnowiecki	Park	Naukowo	Technologiczny5.

1	 Śląskie	Partnerstwo	Gospodarcze	–	porozumienie	zawarte	9	maja	2011	roku	pomiędzy	Forum	Firm	Miasta	Radlin,	Izbą	Gospodarczą	w	Wodzisławiu	Śląskim,	Żorską	Izbą	Gosp-
odarczą	oraz	Raciborską	Izbą	Gospodarczą.	Celem	umowy	jest	integracja	kluczowych	organizacji	gospodarczych	Subregionu	Zachodniego	Województwa	Śląskiego.

2	 [www.pl.wikipedia.org],	data	dostępu:	22.07.2014	r.
3	 Ibidem.
4	 J.	Siwińska,	Technopolie	–	struktury	gospodarcze	XXI	wieku,	[www.pi.gov.pl],	data	dostępu:	4.08.2014	r.
5	 M.	Spyra,	Silesian	Technopolis	–	Policentryczne	Środowisko	Innowacyjne,	[www.silesiantechnopolis.pl],	data	dostępu:	04.08.2014	r.
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Technopolia a ryzyko inwestycyjne

	 Każda	inwestycja	związana	jest	z	ryzykiem,	zwłaszcza	działania	związane	z	badaniem	nowych	technologii.	Metodą	racjonalizacji	
i	 kompensacji	 ryzyka	 jest	 metoda	 co-operative	 learning,	 której	 sednem	 według	 J.	 Simme	 jest	 ułatwianie	 kontaktów	 pomiędzy	
przedsiębiorcami,	naukowcami	i	uczelniami	wyższymi.	Stymulowanie	kontaktów	(także	nieformalnych)	między	tymi	grupami	znacząco	
ułatwia	transfer	wiedzy,	a	w	konsekwencji	stworzenie	nowych,	tańszych	i	efektywniejszych	rozwiązań	technologicznych6.

Dlaczego przedsiębiorstwa High Tech?

Charakterystyka przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, wg. Mileny Ratajczak Mrozek.

Cechy	pierwotne:
•	 wykorzystanie	kompleksowych	technologii	produkcji,
•	 wysoki	poziom	innowacyjności	wraz	z	szybką	dyfuzją	innowacji	technologicznych,
•	 działanie	w	obszarze	badań	i	rozwoju,
•	 krótki	cykl	życia	produktu,
•	 często	jednorodny	popyt	na	produkty	oraz	działalność	na	rynkach	niszowych.

Cechy	wtórne:
•	 wysokie	kwalifikacje	pracowników,
•	 wysokie	ryzyko	inwestycyjne,
•	 duże	nakłady	kapitałowe	wraz	z	problemem	finansowania,
•	 duża	skłonność	do	internacjonalizacji	działalności.

Czynniki	lokalizacji	przemysłu	high	tech	w	województwie	śląskim:
•	 wysoko	wykwalifikowana	kadra	–	bliskość	Politechniki	Śląskiej	i	Uniwersytetu	Śląskiego	(bliskość	do	uczelni	krakowskich	i	AHE),
•	 bliskość	autostrady	A1	oraz	lotnisk	międzynarodowych	w	Pyrzowicach	i	Ostrawie,
•	 rozbudowane	 obiekty	 i	 instytucje	 kultury	 –	 atrakcyjny	 krajobraz,	 (meandry	 Odry,	 Morawskie	 Wrota,	 Park	 Rodzinny	 
	 „Trzy	Wzgórza”),	kina,	teatry	i	inne,	
•	 wysokie	nakłady	na	poprawę	jakości	środowiska	naturalnego	zdegradowanego	obecnością	wysokoemisyjnego	przemysłu,
•	 możliwość	pozyskania	środków	finansowych	z	budżetu	Unii	Europejskiej	w	ramach	programowania	na	lata	2014	–	2020.

Powyższe	elementy	oraz	liczba	i	wielkość	tych	przedsiębiorstw	w	naszym	regionie	ukierunkowały	właśnie	na	nie,	działania	projektu.	

Sam	 projekt	 jest	 na	 tyle	 złożony,	 że	 stanowi	 raczej	 filozofię	 działania	 i	 wskazuje	 kierunki	 rozwoju.	 Każda	 jednostka,	 organizacja	
zaangażowana	w	realizację	wykonuje	to	sama	lub	przy	współpracy	z	pozostałymi	interesariuszami.	

Dla każdej grupy można określić korzyści z realizacji projektu.
Korzyści	dla	przedsiębiorców:
•	 dostarczenie	wyspecjalizowanej	i	kreatywnej	kadry	pracowniczej,
•	 wspólne	działania	eksportowe,
•	 wsparcie	jednostek	naukowych,	
•	 kooperacja	przy	dużych	projektach,
•	 kształtowanie	edukacji	w	regionie.

6	 J.	Simme,	Innovative	Cities,	Spon	Press,	Londyn	2001.
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Korzyści	dla	samorządu:	
•	 pozyskanie	nowych	inwestorów	poprzez	budowanie	talentów	i	wynalazczości,
•	 tworzenie	marki	regionu,
•	 rynek	pracy	oparty	na	przedsiębiorstwach	High-Tech,
•	 zagospodarowanie	terenów	inwestycyjnych.

Korzyści	dla	jednostek	naukowych:
•	 wsparcie	zajęć	dla	dzieci	w	szkołach	i	przedszkolach,
•	 konspekty	lekcji	branżowych	w	gimnazjach	i	szkołach	średnich,
•	 wspólne	prace	nad	wynalazkami,
•	 kooperacja	przy	powstawaniu	prototypów.

Korzyści	dla	jednostek	otoczenia	biznesu:
•	 koordynowanie	prac	przez	Izbę	Gospodarczą	w	Wodzisławiu	Śląskim,	
•	 deklaracja	współpracy	ŚPG,
•	 możliwość	współpracy	z	Komorami	w	Karvinie	i	Ostravie	–	rozwój	współpracy,	zarządzanie	centrum	Technopolia	Śląska.

	 Od	kilkunastu	miesięcy	trwają	rozmowy	i	prace	inicjujące	projekt.	Po	akceptacji	zaproszenia	do	udziału	w	Klastrze	przez	Prezydenta	
i	Radę	Miasta,	8	października	podpisano	umowę	o	przystąpieniu	Klastra	Silesian	Technopolis.	W	ramach	projektu	planowane	jest	także	
powstanie	Centrum	Innowacji	i	Przedsiębiorczości.	Pełne	opracowanie	projektu	TS	zostanie	przedstawione	14.12.2014	na	uroczystościach	
10-lecia	Izby	Gospodarczej,	gdzie	pod	dokumentem	podpiszą	się	osoby	zaangażowane	w	projekt,	Senator	Adam	Zdziebło,	Poseł	na	Sejm	RP	
Ryszard	Zawadzki,	Starosta	Powiatu	Wodzisławskiego	Pan	Tadeusz	Skatuła,	Prezydent	Mieczysław	Kieca,	Prezes	Izby	Gospodarczej	Krzysztof	
Dybiec	oraz	pozostali	przedstawiciele	firm.	I	ten	dzień	oficjalnie	zostanie	uznany	za	początek	projektu	TS.	
	 Projekt	 realizowany	 będzie	w	perspektywie	 kolejnych	20	 lat,	 ponieważ	w	 tym	okresie	 pierwsze	 osoby	 objęte	 działaniami	
projektowymi	zakończą	swoją	ścieżkę	edukacji	i	wejdą	na	rynek	pracy.	Efektywność	projektu	oceniana	będzie	po	zakończeniu	każdego	
z	etapów	edukacji	beneficjentów	działań	projektowych	(przedszkole,	szkoła	podstawowa,	gimnazjum	i	szkoła	średnia).	

Ludzie	i	instytucje	zdeklarowani	do	projektu:	
•	 Pani	dr	hab.	inż.	Lilla	Knop,	prof.	nzw.	w	Pol.Śl.	,	Politechnika	Śląska	Gliwice
•	 Pan	dr	inż.	Sławomir	Olko,	Politechnika	Śląska	Gliwice
•	 Pan	Senator	Adam	Zdziebło,	Wiceminister	Infrastruktury	i	Rozwoju
•	 Pan	Ryszard	Zawadzki,	Poseł	na	Sejm	RP
•	 Pan	Tadeusz	Skatuła,	Starosta	Powiatu	Wodzisławskiego	
•	 Pan	Mieczysław	Kieca,	Prezydent	Wodzisławia	Śląskiego	
•	 Pan	dr	Andreas	Glenz,	PREVAC	sp.	z	o.o.	
•	 Pan	Sebastian	Kowalski,	POL-EKO-APARATURA	s.j.	A.Polok-Kowalska	S.Kowalski
•	 Pan	Leszek	Sabela,	SAS	s.j.
•	 Pan	Tomasz	Krupa,	DAMATIC	s.c.
•	 Pan	Piotr	Błaszczyk,	Młodzi	IG
•	 Pan	Łukasz	Szczembara,	Przewodniczący	grupy	projektowej	IG
•	 Pani	Izabela	Kalinowska,	Izba	Gospodarcza	w	Wodzisławiu	Śląskim
•	 Pan	Antoni	Duda,	Nowa	Edukacja	i	Technologie
•	 Pan	Krzysztof	Wrana,	Fundacja	Kreatywny	Śląsk
•	 Pan	Zbigniew	Graszka,	Dyrektor	Technikum	Izby	Gospodarczej
•	 Pan	Wojciech	Kiljańczyk,	Centrum	Kształcenia	Ustawicznego	Uniwersytetu	Śląskiego
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•	 Wydział	Edukacji	Starostwa	Powiatu	Wodzisławskiego	
•	 Powiatowe	Centrum	Kształcenia	Ustawicznego	
•	 Powiatowy	Urząd	Pracy	
•	 Powiatowy	Ośrodek	Doskonalenia	Nauczycieli	
•	 Zespół	Szkół	Zawodowych	im.	Piastów	Śląskich	
•	 Pan	Krzysztof	Dybiec,	Koordynator	Projektu,	Izba	Gospodarcza	w	Wodzisławiu	Śl.	

Kapitał	na	realizację	projektu	oraz	potrzeby	finansowe:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego :
•	 Oś	priorytetowa	I.	Nowoczesna	gospodarka	
•	 Oś	priorytetowa	II.	Cyfrowe	śląskie	
•	 Oś	priorytetowa	III.	Konkurencyjność	MŚP
•	 Oś	priorytetowa	XII.	Infrastruktura	edukacyjna	

Programy krajowe:
•	 Program	Operacyjny	Infrastruktura	i	Środowisko	
•	 Program	Operacyjny	Inteligentny	Rozwój	
•	 Program	Operacyjny	Wiedza	i	Edukacja	

Potrzeby	finansowe	na:
•	 Zakup	sprzętu	do	wideokonferencji
•	 Pozyskanie	lokalu	i	środków	na	jego	prowadzenie	
•	 Konspekty	zajęć	przedszkolnych	i	szkolnych
•	 Budowanie	prototypów
•	 Środki	na	działania	eksportowe,	udział	w	targach,	pozyskanie	kontrahentów

Kierownikiem	i	zarazem koordynatorem	projektu	jest	IG	i	jej	Prezes	Krzysztof	Dybiec.

Sponsorem	projektu	są	zaangażowane	organizacje	w	ramach	swoich	możliwości	finansowych	lub	w	wyniku	pozyskania	środków	UE,	
jako	beneficjenci	środków	europejskich.

Użytkownikiem	są	zakłady	pracy	High	Tech,	ale	także	młodzież	pozyskująca	odpowiednie	kompetencje	do	pracy	na	lokalnym	rynku	
wysokich	technologii.

Firmy uczestniczące na tym etapie projektu:

PREVAC	 –	 przedsiębiorstwo	 High-Tech	 powstałe	 w	 1996	 roku	 produkujące	 aparaturę	 badawczo	 –	 pomiarową	 do	 wykorzystania	 
w	warunkach	wysokiej	 i	ultra	wysokiej	próżni.	Wszystkie	prace	badawcze	 i	produkcyjne	prowadzone	 są	przez	polskich	naukowców,	 
a	sama	marka	jest	rozpoznawana	niemalże	w	każdym	zakątku	świata7.

DAMATIC	–	nowoczesne	przedsiębiorstwo	-	producent	rozwiązań	z	dziedziny	automatyzacji	produkcji	i	robotyki.	Firma	kompleksowo,	
począwszy	od	opracowania	optymalnego	rozwiązania,	poprzez	zaprojektowanie,	wyprodukowanie,	montaż	i	uruchomienie	dostarcza	
zrobotyzowane	linie	i	gniazda	produkcyjne.	Dzięki	stałej	współpracy	ze	światowymi	liderami	z	branży	robotyki	i	automatyki	takimi	jak	
KUKA,	Siemens,	Cognex,	wprowadzamy	technologie,	które	znacząco	pozwalają	przyspieszać	rozwój	naszych	klientów.	Głównym	atutem	
7	 [www.prevac.pl],	data	dostępu:	22.07.2014	r.
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firmy	jest	wysoko	wykwalifikowana	i	doświadczona	kadra,	a	także	wieloletnie	doświadczenie,	co	owocuje	unikatowymi	rozwiązaniami	 
w	dziedzinie	urządzeń	służących	do	produkcji	przemysłowej8.	

POL–EKO-APARATURA	–	nowoczesne	przedsiębiorstwo	produkujące	profesjonalne	urządzenia,	stanowiące	wyposażenie	m.	in.	instytucji	
naukowo-badawczych	 laboratoriów	chemicznych,	mikrobiologicznych	 i	przemysłowych.	Oferowane	komory	pozwalają	na	precyzyjne	
utrzymywanie	zadanych	parametrów	pracy	(temperatura,	wilgotność,	oświetlenie,	itp.).	Firma	zajmuje	się	także	dystrybucją	aparatury	
umożliwiającej	pozyskiwanie	energii	elektrycznej	z	alternatywnych	źródeł.	Od	2008	roku	przy	firmie	działa	Laboratorium	Pomiarowe,	
posiadające	akredytację	Polskiego	Centrum	Akredytacji	na	wykonywanie	wzorcowań	w	zakresie	temperatury	i	wilgotności.9.	

SAS	–	produkcja	wysokiej	jakości	zamków	błyskawicznych	z	jednoczesną	wysoką	efektywnością	jest	niemożliwa	bez	dobrze	wyposażonej	
narzędziowni.	Od	samego	początku	równolegle	z	produkcją	zamków	rozwijaliśmy	tę	część	naszej	działalności.	Nowoczesna	i	dobrze	
wyposażona	narzędziownia	pozwala	nam	na	wykonywanie	niezbędnych	w	procesie	produkcji	 zamków	narzędzi,	wykrojników,	 form	
wtryskowych,	części	maszyn	a	także	kompletnych	linii	produkcyjnych.	Zdobyte	przez	lata	doświadczenie,	wysokiej	klasy	konstruktorzy	
i	operatorzy	maszyn	pozwalają	nam	na	oferowanie	usług	także	firmom	z	innych	branż.	Od	wielu	lat	produkujemy	formy	wtryskowe,	
wykrojniki,	 sprawdziany,	 części	 maszyn	 oraz	 specjalistyczne	 przyrządy	 m.in.	 dla	 przemysłu	 samochodowego,	 meblowego,	
chłodniczego...10

Wykonawca –	to	grupa	zaangażowanych	ludzi,	instytucji	i	organizacji,	których	celem	przewodnim	jest	lokalny	rozwój	poprzez	wsparcie	
edukacji	dla	przemysłu	wysokich	technologii.	

Zarządzanie	projektem	–	zbiór	zadań	realizowanych	w	ramach	projektu:	
•	 przedszkola	 -	 zajęcia	 z	 kreatywności,	 szkolenie	 kadr,	 opracowywanie	 przez	wyższe	 uczelnie	 zabaw	 rozwijających	 zdolności	

technicznych	i	projektowych,
•	 szkoły	podstawowe	–	zajęcia	z	kreatywności	z	eksponowaniem	zdolności	technicznych	–	opracowane	przez	wyższe	uczelnie,	
•	 gimnazja	–	opracowanie	zajęć	praktyczno	technicznych,	sposoby	zabezpieczania	pomysłów,	cechy	konstruktora,	inżyniera,	
•	 szkoły	średnie	–	konkursy	na	wynalazki,	dostosowanie	programów	nauczania	do	potrzeb	branży,
•	 nawiązanie	współpracy	ze	szkołami	wyższymi.

Inne	działania	objęte	projektem:
•	 patenty	i	licencje	–	zgłaszane	przez	TS	z	podziałem	procentowym	klaster/pomysłodawca,
•	 warsztaty	szkolne	przy	zakładach	pracy	–	możliwość	budowania	prototypów,
•	 praca	z	osobami	dorosłymi	poprzez	Powiatowy	Urząd	Pracy	 i	Powiatowe	Centrum	Kształcenia	Ustawicznego,	pozyskiwanie	

nowych,	praktycznych	kompetencji,	praktyki	i	staże	u	przedsiębiorców,	poszukiwanie	talentów.

Poszczególne	prace	projektowe:
•	 Organizowanie	projektu	–	w	poszczególne	elementy	projektu	na	bieżąco	będą	włączać	się	osoby	i	instytucje	zainteresowane	

jego	rozwojem.
•	 Motywowanie	 –	 pomysłodawcy	 mają	 nadzieję,	 że	 sukcesywne	 realizowanie	 zadań	 projektowych	 będzie	 motywować	 do	

dalszych	 działań.	 Pozyskiwanie	 środków	 finansowych	 na	 realizację	 poszczególnych	 zadań	ma	 zapewnić	 również	 osobom	 
i	organizacjom	odpowiednią	motywację	finansową.

•	 Koordynowanie	 –	 spotkania	 grup	 roboczych	 w	 celu	 wspólnego	 opracowania	 programu	 na	 każdym	 etapie	 edukacji,	
ewaluowanie	co	kilka,	kilkanaście	miesięcy	w	wyniki	prac.

•	 Kontrolowanie	poprzez	przeprowadzanie	ankiet	sprawdzających	realizację	zadań.	

8	 [www.damatic.pl],	data	dostępu:	22.07.2014	r.
9	 [www.pol-eko.com.pl],	data	dostępu:	22.07.2014	r.
10	 [www.sas.com.pl],	data	dostępu:	22.07.2014	r.
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	 Istotną	 rolę	 w	 powodzeniu	 projektu	 odgrywa	 sieciowanie.	 Stałe	 spotkania	 formalne	 i	 nieformalne	 grupy	 zaangażowanej	 
w	projekt	 dają	 już	 dzisiaj	 szansę	powodzenia.	Wiele	 elementów	 z	 projektu	 realizuje	 się	 już	 teraz	w	 fazie	 inicjacyjnej,	 bez	 żadnych	
środków	finansowych.	Grupa	jest	zmotywowana	i	zdeterminowana,	a	kieruje	się	przede	wszystkim	mottem:

„KTO CHCE SZUKA SPOSOBU, KTO NIE CHCE SZUKA POWODU”
  
  

Niezależnie od pełnionej obecnie i w przyszłości funkcji wspierać i realizować będziemy projekt Technopolia Śląska. 

PREVAC	sp.	z	o.o.
Dr Andreas Glenz

POL-EKO-APARATURA	sp.	j.	
Sebastian Kowalski

DAMATIC	s.	c.
Tomasz Krupa

SAS	sp.	j.
Lesław Sabela

Prezes	Zarządu	IG	
Krzysztof Dybiec 

Wice	Prezes	Zarządu	IG	
Bartosz Sobel

Starosta	Powiatu	Wodzisławskiego	
Tadeusz Skatuła

Edytor	i	korekta	-	Piotr	Błaszczyk	

Wiceminister	Infrastruktury	i	Rozwoju
Adam Zdziebło

Poseł	na	Sejm	RP	
Ryszard Zawadzki 

Prezydent	Miasta	Wodzisław	Śląski		
Mieczysław Kieca 
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PREVAC sp. z o.o.
Raciborska	61
44-362	Rogów

tel.	+48	32	4592000
fax	+48	32	4592001
prevac@prevac.eu

www.prevac.eu

POL-EKO-APARATURA 
sp.j.

Kokoszycka	172C
44-300	Wodzisław	Śl.

tel.	+48	32	4539170
fax	+48	32	4539185 
info@pol-eko.com.pl

www.pol-eko.com.pl

	 Firma	PREVAC	sp.	 z	o.o.	 jest	wiodącym	na	 świecie	producentem	aparatury	naukowo-
badawczej	przeznaczonej	do	prowadzenia	badań	i	eksperymentów	w	warunkach	wysokiej	i	ultra	
wysokiej	próżni.	Aparatura	PREVAC	znalazła	zastosowanie	w	instytucjach	naukowo-badawczych	
na	całym	świecie.	Dzięki	niej	tworzy	się,	np.	nowe	gatunki	stali,	stopów	lekkich,	klejów,	lakierów,	
powierzchni	 uszlachetniających	 do	 produkcji	 narzędzi	 obróbczych.	 Nowoczesne	 materiały	
wykorzystuje	się	również	w	medycynie	(sztuczne	zastawki	serca,	implanty,	stenty),	optyce,	mikro	 
i	nanoelektronice	oraz	w	wielu	innych	dziedzinach.
	 Działalność	 firmy	 ociera	 się	 o	 granicę	 możliwości	 intelektualnych,	 technologicznych	 
i	materiałowych.	Na	aparaturze	PREVAC	testowane	są	m.	in.	spektrometry	montowane	w	rakietach	
kosmicznych	przeznaczonych	do	analiz	składów	atmosfer	na	nowo	badanych	planetach.
	 PREVAC	sp.	z	o.o.	promując	naukę	od	wielu	lat	prowadzi	ścisłą	współpracę	z	uczelniami	
technicznymi,	przede	wszystkim	ze	Śląska,	zarażając	młodych	ludzi	miłością	do	zaawansowanych	
technologii.	 Firma	 jest	 ceniona	 jako	 miejsce	 pracy	 dla	 ambitnych	 studentów,	 którzy	 dzięki	
firmowemu	 laboratorium	 mogą	 kontynuować	 prace	 naukowe	 co	 umożliwia	 im	 ukończenie	
studiów	doktoranckich.	
	 Promując	 swoje	 rozwiązania	 PREVAC	 sp.	 z	 o.o.	 chce	 przybliżyć	 lokalnej	 społeczności	
„kosmiczny”	Hi-Tech	w	którym	działa.	Firma	również	chce	mieć	wpływ	na	poziom	innowacyjności	
Śląska	 –	 chociażby	 poprzez	 członkostwo	 w	 „Śląskim	 Klastrze	 Nano”	 –	 jak	 i	 na	 kształtowanie	
systemu	szkolnictwa,	stąd	przystąpienie	do	klastra	„Technopolia	Śląska”.

	 POL-EKO-APARATURA	 to	 nowoczesne	 przedsiębiorstwo	 zajmujące	 się	 produkcją	
wysoko	 wyspecjalizowanej	 aparatury.	 Ceniąc	 oczekiwania	 i	 wymagania	 naszych	 Klientów	
ustawicznie	dążymy	do	rozwoju	i	doskonalenia	oferty,	czego	dowodem	jest	wdrażanie	nowych	
systemów	oraz	 rozwój	 zgodny	 ze	 światowymi	normami.	 Produkowane	przez	nas	urządzenia	
termostatyczne,	 pozwalają	 na	 prowadzenie	 badań	 w	 warunkach	 stabilnej	 temperatury,	
wilgotności	 i	 oświetlenia,	 dzięki	 czemu	 mają	 zastosowanie	 w	 instytucjach	 naukowo-
badawczych,	 przemyśle,	 służbie	 zdrowia,	 laboratoriach	 chemicznych,	 mikrobiologicznych	
i	 wielu,	 wielu	 innych.	 Oferujemy	 również	 stacje	 zlewne	 nieczystości	 płynnych,	 aparaty	 do	
poboru	prób,	a	najnowszą	gałęzią	naszej	działalności	są	instalacje	fotowoltaiczne.	
	 Produkty	 firmy	 POL-EKO-APARATURA	 eksportowane	 są	 do	 prawie	 80	 krajów	 na	
świecie.	 Aby	 sprostać	 wymaganiom	 Klientów	 firma	 stawia	 na	 nowoczesność	 -	 dysponuje	
wysokospecjalistycznym	parkiem	maszynowym,	posiada	również	akredytowane	laboratorium	
pomiarowe,	 dzięki	 czemu	 może	 stale	 modyfikować	 i	 udoskonalać	 produkty.	 Wszystko	 to	
powoduje,	 że	 stale	 rosną	 wymagania	 w	 stosunku	 do	 kwalifikacji	 zatrudnianego	 personelu.	
Działając	 na	 rynku	 od	 ponad	 20-tu	 lat,	 wiemy	 jak	 trudno	 znaleźć	 Pracowników	 do	 obsługi	
specjalistycznych	 maszyn,	 techników,	 informatyków,	 projektantów.	 Dlatego	 też	 aktywnie	
angażujemy	 się	 w	 projekty	 związane	 z	 kształceniem	 młodzieży.	 Naszym	 zdaniem	 jedynie	
współpraca	 pomiędzy	 firmami	 (w	 oczywisty	 sposób	 definiującymi	 potrzeby	 rynku)	 
i	ośrodkami	kształcenia,	może	zapewnić	odpowiednie	kwalifikacje	młodzieży	wchodzącej	na	
rynek	 pracy.	 Kształcenie	 pokrywające	 zapotrzebowanie	 zakładów	 pracy	 to	 ogromna	 korzyść	
dla	pracodawców,	 ale	 również,	 a	może	przede	wszystkim	dla	 samej	młodzieży	 otrzymującej	
perspektywę	zatrudnienia.	Stąd	nasze	uczestnictwo	w	projekcie	„Technopolia	Śląska”.		
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DAMATIC s.c.
Kościuszki	49
44-351	Turza	Śląska

tel.	+48	32	7203533
fax	+48	32	7203535
info@damatic.pl
www.damatic.pl

	 Damatic	jest	firmą	oferującą	swoim	klientom	najnowocześniejsze	produkty	z	dziedziny	
automatyzacji	 produkcji.	 Poprzez	 wdrażanie	 zaawansowanych	 zrobotyzowanych	 systemów	
przyczyniamy	 się	 do	 poprawy	 wydajności	 oraz	 jakości	 produkcji.	 Praktycznie	 w	 każdej	 branży	
możemy	 zastosować	 w/w	 systemy	 i	 przyczyniać	 się	 do	 zwiększania	 konkurencyjność	 naszych	
klientów.	Zajmujemy	się	projektami	kompleksowo:	zapoznanie	się	z	obecnym	stanem	produkcji,	
opracowanie	mapy	udoskonalenia	i	automatyzacji	procesów,	przygotowanie	konkretnej	koncepcji,	
zaprojektowanie	całości	 rozwiązania,	wykonanie	podzespołów,	montaż	 i	uruchomienie,	nadzór	
nad	pracą	i	szukanie	kolejnych	możliwości	poprawy	procesów.
	 Tworzenie	 takich	 aplikacji	 możliwe	 jest	 tylko	 dzięki	 ścisłej	 współpracy	 pomiędzy	
odbiorcą,	 a	 naszą	 kadrą.	 Kadrę	 tworzy	 kilkudziesięcioosobowy	 zespół	 inżynierów	 i	 pracowników	
z	dużym	doświadczeniem	w	budowie	maszyn	oraz	 automatyzacji	 i	 robotyce.	 Sami	projektujemy	 
w	zaawansowanych	programach	wszystkie	elementy	mechaniczne,	elektryczne,	pneumatyczne	itd.
	 Nasz	dział	badawczo-rozwojowy	ciągle	poszukuje	nowych	rozwiązań	i	to	było	głównym	
bodźcem	przystąpienia	do	projektu	klastra	Technopolia	Śląska.	Chcemy	zwiększyć	swój	dostęp	
do	nowych	technologii	oraz	wspólnie	z	pozostałymi	członkami	zainteresować	tą	tematyką	dzieci	 
i	młodzież,	aby	w	przyszłości	mieć	dostęp	do	wykwalifikowanej	kadry.	

	 Od	 1979	 roku	 produkujemy	 zamki	 błyskawiczne.	 Innowacyjność	 i	 stosowanie	
nowoczesnych	 technologii	 pozwala	 nam	 od	 35	 lat	 skutecznie	 rywalizować	 z	 konkurencją	 
i	nadążać	za	potrzebami	klientów.	Dlatego	ciągle	doskonalimy	park	maszynowy,	projektujemy	
i	 konstruujemy	 nowe	 urządzenia	 w	 oparciu	 o	 najnowocześniejsze	 rozwiązania	 stosowane	 
w	automatyce	przemysłowej.		
	 Nie	 byłoby	 to	możliwe	 bez	własnej	 narzędziowni	 i	 działu	 konstrukcyjnego.	Działy	 te	
początkowo	 wykorzystywane	 tylko	 na	 własne	 potrzeby,	 od	 kilkunastu	 już	 lat	 z	 powodzeniem	
świadczą	usługi	firmom	zewnętrznym	w	zakresie	projektowania	i	wykonywania	form	wtryskowych,	
sprawdzianów,	wykrojników	i	części	maszyn,	a	także	wykonywania	urządzeń	prototypowych.		
	 Staramy	się	 rozwijać	 tę	część	naszej	działalności,	 jednak	coraz	częściej	spotykamy	się	 
z	problemem	braku	wykwalifikowanych	pracowników.	Przystąpiliśmy	do	projektu	mając	nadzieję,	
że	 dzięki	 współpracy	 z	 ośrodkami	 naukowymi,	 a	 przede	 wszystkim	 kształceniu	 młodzieży	 
w	kierunku	zgodnym	z	naszymi	oczekiwaniami	co	do	 jej	umiejętności	zawodowych,	będziemy	
mogli	dynamicznie	rozwijać	naszą	firmę,	zwiększać	zatrudnienie,	a	tym	samym	przyczyniać	się	do	
rozwoju	gospodarczego	naszego	regionu.	

SAS s.j.
Marklowicka	34
44-300	Wodzisław	Śl.

tel.	+48	32	4560385
fax	+48	32	4556991
saszip@sas.com.pl
www.sas.com.pl



SILESIAN TECHNOPOLISSILESIAN TECHNOPOLIS

10

SILESIAN TECHNOPOLIS

10 LAT
Izby Gospodarczej

w Wodzisławiu Śląskim

PARTNERZY

WSPARCIE MEDIALNE

CATERING

Tornado Sp. z o.o.

WSPARCIE

Wodzisław Śląski
14 grudzień 2014


