
  
 

 
Katowice, 14.05.2015 r. 

 
Urząd 

Miasta Katowice 
 

Szanowni Państwo, 

 
W imieniu Stowarzyszenia Managerów Komercjalizacji Innowacji  pragnę przedstawić propozycję 

obszarów współpracy z władzami samorządowymi nowej Kadencji. Chcemy być inicjatorem i udziałowcem 
inicjatyw, których wdrożenie, zdaniem naszego środowiska, przyczyni się istotnie do zrównoważonego rozwoju 
Miasta i Regionu Śląska. 

Nasze główne cele to: motywowanie środowiska 50+ do przekazywania umiejętności realizowania 
projektów oraz dopasowanie kierunków kształcenia dla potrzeb rynku pracy na płaszczyźnie Nauka – Biznes, 
dbałość o kondycję zdrowotną i stworzenie możliwości aktywizacji zawodowej. 

 
Menedżerowie naszego Stowarzyszenia uważają za niezbędne, powołanie gremiów opiniotwórczych i 

doradczych z ich udziałem, zarówno na szczeblu miasta jak i Regionu. Sugerują potrzebę pilnego wdrożenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Śląska, propagowanego przez doradców i ekspertów PSMKI. Chcą 
uczestniczyć w opracowaniu planów rozwojowych Katowic oraz Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w ich 
życiu gospodarczym, w perspektywie pięcio- jak i dziesięcioletniej.  

 
Deklarujemy ścisłą i merytoryczną współpracę w zakresie Komercjalizacji Innowacji, zwłaszcza w 

kontekście udziału w projektach dotyczących Regionalnej Strategii Innowacji. Oczekujemy współdziałania w 
zakresie priorytetowych kierunków działań innowacyjnych w województwie m.in. poprzez aktywizację zawodową 
potencjału naukowego jak i biznesowego Menedżerów PSMKI. 

 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że lokalna społeczność a przede wszystkim MŚP, oczekują 

inicjowania oraz organizowania edukacji obywatelskiej w dziedzinie Innowacyjności Przedsięwzięć. Środowisko 
menedżerskie zamierza współtworzyć razem z samorządowcami programy promocji gospodarczej, kulturowej, 
ekologicznej oraz innych walorów Śląska. Mamy przeświadczenie, że przedstawiciele władz  samorządowych 
wyrażają gotowość do wspólnego, razem z nami, podjęcia działań służących rozwojowi miasta jak i regionu w 
obszarach Funkcjonalnych Śląska. 

 
Propozycja współpracy z naszej strony to m.in.: przedstawienie dotychczasowych działań zespołów 

menedżerskich realizujących Projekty Merytoryczne, Promocyjne, Certyfikacji, Szkoleń, Współpracy, itp. celów 
PSMKI. Nasze doświadczenia w zakresie opracowania kampanii promocyjno-reklamowej „komercjalizacji 
innowacji” polegające na rekrutacji, wdrażaniu, umowach szkoleniowych, doradztwa, a także opracowaniu 
strategii Menedżerskich, mogą wspomóc proces innowacyjności Śląska i regionu. 

 
Zobowiązania Menedżerów PSMKI to utworzenie Baz Ekspertów i Doradców stanowiących 

merytoryczne zespoły ds. zadań publicznych, szkoleniowych, samorządowych itp. działań Urzędu Miasta. 
Jesteśmy zainteresowani czynnym uczestnictwem w życiu publicznych na rzecz rozwoju Miasta oraz 

jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Z wyrazami szacunku 

 
Prezes Zarządu PSMKI 
Dr inż. Renata Patyńska 


