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W Metropolii. Biznes

Partner

Rozwijamy projekt 
otwartych danych

Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A. 
podsumowała 
III kwartał 2022 r.

Źródło: informacja własna. Źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A.

Na portalu GZM Data Store, stanowiącym ogromną bibliotekę danych samorządowych, 
znajduje się obecnie ponad 200 zbiorów pozyskanych z 28 gmin oraz z Urzędu 
Metropolitalnego GZM. Właśnie rozpoczyna się rozbudowa systemu m.in. o kolejne  
A150-300 zbiorów danych, ułatwiająca użytkownikom ich analizę. Metropolia ogłosiła 
przetarg na realizację prac rozwojowych portalu. 

Dzięki realizacji projektu zostanie zinwentaryzowanych oraz opublikowanych kolejnych 
150- 300 zbiorów danych z 22 gmin oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
Zarządu Transportu Metropolitalnego, PKM Świerklaniec, PKM Tychy, PKM Katowice  
i PKM Sosnowiec. Powstaną aplikacje webowe w chmurze. Będą one prezentować m.in. 
tereny inwestycyjne, magazyny, biura, zaplecze badawczo-rozwojowe. Ułatwią także 
tworzenie aplikacji dla mieszkańców, które pomogą w nawigacji po Metropolii. Będą one 
mogły np. prezentować otoczenie edukacyjne, mieszkania, transport, rozrywkę. Gminy 
będą mogły wykorzystać otwarte dane jako narzędzie analityczne (BI), wspierające 
procesy decyzyjne. Będzie to największa samorządowa platforma w Polsce, która zasili 
portal dane.gov.pl. Na rozwój projektu Metropolia pozyskała w październiku 2021  roku 
4,5 mln zł, z rządowego programu Polski Ład, natomiast kolejne pół miliona złotych 
stanowi wkład własny z budżetu GZM. Przewiduje się, że prace nad projektem rozwoju 
platformy otwartych danych potrwają do 2024 roku.

55 
LICZBA WYDANYCH 

DECYZJI

1,6 mld PLN 
NAKŁADÓW 

INWESTYCYJNYCH

767 
NOWYCH  

MIEJSC PRACY 6 500 
UTRZYMANYCH  

MIEJSC PRACY

PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2022 ROKU

ROZBUDOWA BIBLIOTEKI DANYCH SAMORZĄDOWYCH

200 
ZBIORY DANYCH

150-300 
PLANOWANY WZROST LICZBY ZBIORÓW DANYCH

https://metropoliagzm.pl/2022/08/23/metropolia-rozpoczyna-projekt-rozwoju-platformy-otwartych-danych/
https://metropoliagzm.pl/2022/08/23/metropolia-rozpoczyna-projekt-rozwoju-platformy-otwartych-danych/
https://www.facebook.com/KatowickaSSE


3
BI

UL
ET

YN
 G

OS
PO

DA
RC

ZY
 G

ÓR
NO

ŚL
ĄS

KO
-Z

AG
ŁĘ

BI
OW

SK
IE

J M
ET

RO
PO

LI
I

NR 3/2022
2 W   M E T R O P O L I I .  B I Z N E S W   M E T R O P O L I I .  B I Z N E SGOSPODA RK A GOSPODA R K A 

Zabrze wspiera 
medyczne start-upy

W Siemianowicach Śląskich 
powstanie najnowocześniejsza 
walcownia w Europie

Amerykańska firma ILC Dover, kosztem 12 mln USD, uruchomi w Gliwicach 
produkcję wyrobów dla branży farmaceutycznej i biofarmaceutycznej. 
Zatrudnienie znajdzie co najmniej 100 osób.

Firma ILC Dover Poland produkować będzie wyroby dla branży farmaceu-
tycznej i biofarmaceutycznej.

Ammega, międzynarodowa firma dostarczająca zrównoważone rozwią-
zania w zakresie taśm procesowych i transportujących, od 2021 roku  
w Katowicach rozwija swoje Centrum Usług Biznesowych. Dziś zatrud-
nia ponad 100 osób i liczba ta nadal rośnie.

GlobalLogic otworzyło  w Katowicach swój nowy oddział. W ciągu roku 
pracę znajdzie ponad stu specjalistów IT zajmujących się projektami  
dla sektora automotive.

W katowickim kompleksie biurowym Keywords Studios zatrudnienie 
znalazło ponad 1.000 osób pracujących przy grach wideo. Katowickie 
studio powstało w lipcu 2018 i w zaledwie cztery lata odnotowało  
imponujący wzrost zatrudnienia z niespełna 50 do ponad 1000 osób.

10 startupów z szeroko rozumianej branży medycznej zaprezentowało 
swoje pomysły biznesowe 10 funduszom inwestycyjnym i inwestorom indy-
widualnym z całej Polski w ramach HealthTech DemoDay #1, które zorgani-
zowało Zabrze. 

Miasto od kilku lat prowadzi działania skierowane do startupów, inwestorów 
i specjalistów od zagadnień medycznych, zainteresowanych tematyką star-
tupową. W 2019 roku powołało oficera startupowego.

Cognor Holding podpisał z miastem Siemianowice Śląskie list intencyjny, 
dotyczący współpracy polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu 
prac infrastrukturalnych, stwarzających warunki dla budowy i funkcjono-
wania zakładu walcowniczego z linią produkcyjną do wytwarzania prętów 
gorącowalcowanych.

Walcownia w Siemianowicach Śląskich będzie najnowocześniejszym zakła-
dem tego typu w Europie. Jej instalacje będą zużywać o 40 proc. mniej gazu 
ziemnego i o 30 proc. mniej energii elektrycznej niż używane dotychczas. 
Innowacyjność zakładu pozwoli również na na minimalizację wpływu na 
środowisko.

ILC Dover zainwestuje  
w Gliwicach

Inwestorzy 
zwiększają zatrudnienie  
w Katowicach

Źródło: opracowanie własne na podstawie:

HealthTech DemoDay #1. Miasto wspiera powstawanie  

nowych startupów

HealthTech DemoDay – wspieramy powstawanie nowych 

startupów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„AMMEGA rośnie w sercu Katowic”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

„Cognor wybuduje w Siemianowicach Śląskich  

ultranowoczesną walcownię prętów”. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

RY NEK PR ACY W   M E T R O P O L I I .  B I Z N E S

Katowice z nagrodą „Miasto 
przyjazne inwestorom" 

Miasto Przyjazne Inwestorom to nagroda przyznawana za działania na rzecz 
poprawy klimatu inwestycyjnego i tworzenia warunków do zwiększenia 
aktywności inwestorów. Nagroda „Miasto Przyjazne Inwestorom” to jedna 
z dwunastu kategorii Prime Property Prize, przyznawanych podczas 
Property Forum 2022 – dwudniowego wydarzenia poświęconego rynkowi 
nieruchomości komercyjnych w Polsce. Miasto rywalizowało o nią z Gdynią, 
Lublinem, Łodzią i Poznaniem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

Katowice z nagrodą „Miasto Przyjazne 

Inwestorom”. 

https://miastozabrze.pl/2022/06/22/healthtech-demoday-1-miasto-wspiera-powstawanie-nowych-startupow/
http://mszulik.pl/2613-healthtech-demoday-wspieramy-powstawanie-nowych-startupow
https://invest.katowice.eu/ammega-rosnie-w-sercu-katowic/
https://metropoliagzm.pl/2022/07/29/cognor-wybuduje-w-siemianowicach-slaskich-ultranowoczesna-walcownie-pretow/
https://www.facebook.com/KatowickaSSE
https://invest.katowice.eu/katowice-otrzymaly-nagrode-w-plebiscycie-prime-property-prize-2022/
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Katowicka uczelnia otrzymała środki Narodowej Agencji Wymiany Akade-
mickiej na realizację projektu pt. "International Centre of Research Excel-
lence in Transition of COal REgions (ExCORE)", którego celem jest stworze-
nie warunków do sieciowania międzynarodowych zespołów badawczych  
i prowadzenia wspólnych badań naukowych w temacie zielonej transforma-
cji regionów węglowych.

Inicjatywa realizowana jest w partnerstwie strategicznym z uczelniami 
zagranicznymi: University of Bari Aldo Moro (Włochy), University of Verona 
(Włochy), VBS-Technical University of Ostrava (Czechy) oraz Technical Uni-
versity of Kosice (Słowacja). Partnerem zewnętrznym jest University  
of Essex (Wielka Brytania).

Miasto otrzymało dwa wyróżnienia:

Certyfikat SAMORZADOWY LIDER EDUKACJI - potwierdza, że miasto 
prowadzi lokalną politykę oświatową w sposób efektywny, nowoczesny, 
skuteczny, w oparciu o najwyższe standardy jakościowe. Bieruń otrzy-
mał ten certyfikat po raz dziesiąty z rzędu. 

Wyróżnienie nadzwyczajne „PRIMUS”  to dowód, że miasto znalazło się 
w elitarnym gronie najbardziej innowacyjnych i skutecznych polskich 
samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą.

Uniwersytet Ekonomiczny 
utworzy Centrum 
Doskonałości Naukowej

Bieruń z dwoma wyróżnieniami 
w programie „Samorządowy 
Lider Edukacji”

Budujemy Metropolię Nauki Projektujemy zmiany  
w przestrzeni akademickiej 
Katowic

Metropolia będzie współorganizatorem konferencji naukowej European 
Science Open Forum (ESOF), która odbędzie się w 2024 roku w Katowicach. 
Porozumienie w tej sprawie podpisano 22 września  w Planetarium Śląskim. 
Współpraca przy tym wydarzeniu to część zadań wynikających z tytułu 
Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 oraz długofalowych inicjatyw, 
związanych z ideą tzw. Miasta Nauki.

Sygnatariuszami porozumienia byli: Prezydent Miasta Katowice, Przewodni-
czący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewoda Śląski, Marszałek 
Województwa Śląskiego oraz rektorzy uczelni zrzeszonych w Konsorcjum 
Akademickim „Katowice – Miasto Nauki”.

Instytucją przyznającą tytuł Europejskiego Miasta Nauki oraz organizującą 
konferencję ESOF jest współpracujące z Komisją Europejską stowarzysze-
nie EuroScience (European Association for the Advancement of Science 
and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki  
i Technologii).

Piąta edycja  Metropolitalnej Szkoły Prototypowania poświęcona jest pro-
jektowaniu zmian w przestrzeni akademickiej Katowic.

Działanie jest prowadzone w ramach Konsorcjum Akademickiego „Katowice 
– Miasto Nauki”. Dzięki wspólnemu prototypowaniu w przyszłości powsta-
nie przestrzeń pozwalająca na dostęp do nauki także poza murami uczelni. 
Działanie to związane jest z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego 
Miasta Nauki na 2024 rok.

Eksperyment jest wstępem do rozmów o docelowym zagospodarowa-
niu tego terenu. Wnioski z rozmów zostaną wykorzystane w trakcie pracy 
nad wizją trwałej przebudowy katowickiego kampusu. Bazując na tych 
doświadczeniach, wiosną 2023 roku przygotujemy przewodnik dla miast 
oraz uczelni Metropolii. Znajdą się w nim m.in. rekomendacje i przykładowe 
rozwiązania, jak wyglądać może nadawanie nowych funkcji terenom wokół 
szkół średnich i uczelni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „UE Katowice 

utworzy Centrum Doskonałości Naukowej finansowane  

przez NAWA”. 

Źródło: informacja własna. Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Miasto 

Bieruń Samorządowym Liderem Edukacji!”. 

ZOBACZ

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/ue-katowice-utworzy-centrum-doskonalosci-naukowej-finansowane-przez-nawa.html
https://metropoliagzm.pl/2022/09/22/europejskie-miasto-nauki-2024-metropolia-wspolorganizatorem-konferencji-naukowej/
https://metropoliagzm.pl/2022/10/06/spotkanie-przy-stole-przed-rektoratem-us-rozmowy-na-temat-zmian-w-przestrzeni-nad-rawa/ 
https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Miasto-Bierun-Samorzadowym-Liderem-Edukacji/idn:6460
https://www.youtube.com/watch?v=vZ91twLMbJQ
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Innowacyjna 
Politechnika Śląska

Katalog 
zieleni w Metropolii  
na GreenGZM

Uczelnie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymały wysokie 
wyniki w ewaluacji  jakości działalności naukowej. Ocenie podlegają m.in. 
pracownicy naukowi, publikacje czy prowadzone projekty badawcze. 
Od wyników tej oceny zależą np. możliwości prowadzenia studiów, nada-
wania stopni naukowych oraz kwota pieniędzy, jakie uczelnie otrzymują z 
budżetu państwa.

Wysokie oceny 
działalności naukowej 
uczelni z Metropolii

Politechnika Śląska znalazła się w czołówce najbardziej innowacyjnych pod-
miotów w Polsce – wynika z raportu Urzędu Patentowego RP za 2021 rok. 

Politechnika Śląska awansowała w rankingu w stosunku do poprzedniego 
roku i obecnie zajmuje czwarte miejsce wśród wszystkich zgłaszających 
podmiotów (krajowych i zagranicznych),według liczby patentów udzielo-
nych w 2021 roku. 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest bardzo bogata w tereny  
zieleni urządzonej oraz naturalnej. Na portalu InfoGZM    skatalogowano 
wszystkie tereny zieleni występujące na obszarze Metropolii.

W zakładce GreenGZM jest Galeria parków, która zawiera opis wszystkich 
parków znajdujących się w gminach GZM, oraz Mapa terenów zielonych. 
Prezentuje ona w przestrzeni wszystkie tereny zieleni publicznej w gminach, 
jak parki, skwery, otwarte tereny rekreacyjne, na tle lasów i zbiorników wod-
nych oraz tereny cenne przyrodniczo.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Politechnika 

Śląska w czołówce najbardziej innowacyjnych podmiotów  

w Polsce!

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie:

„Kategoria A+ dla ASP”. „Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej”.

„AWF Katowice z najwyższą kategorią naukową (A+) w dys-

cyplinie nauki o kulturze fizycznej”.

„Wyniki ewaluacji – 9 dyscyplin z kategorią A!”.

UCZELNIA DYSCYPLINA NAUKOWA OCENA

Akademia Sztuk Pięknych Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki A+

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Nauka o kulturze fizycznej A+

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Ekonomia i finanse 
Nauki o Zarządzaniu i Jakości

B+

Uniwersytet Śląski w Katowicach Nauki socjologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki B

Uniwersytet Śląski w Katowicach Filozofia, historia, językoznawstwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria materia-
łowa, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o 
komunikacji społecznej i mediach, pedagogika, psychologia, informatyka, mate-
matyka, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki teologiczne

B+

Uniwersytet Śląski w Katowicach Nauki o polityce i administracji A+

W 2021 R. POLITECHNIKA ŚLĄSKA UZYSKAŁA:

116 4 7
PATENTÓW NA 

WYNALAZKI

PRAWA OCHRONNE NA 

WZORY UŻYTKOWE

PRAW Z REJESTRACJI NA 

WZORY PRZEMYSŁOWE

Metropolia opracowała 
rekomendacje dotyczące 
kształtowania zieleni miejskiej

Źródło: opracowanie własne.

Metropolia opracowała dokument zawierający rekomendacje dla miast  
i gmin, dotyczący wybranych form zieleni miejskiej, bezpośrednio towa-
rzyszącej zabudowie i układom drogowym. Celem jest stworzenie zestawu 
informacji przydatnego na etapie projektowym i inwestycyjnym, służącego 
zwiększaniu udziału zieleni w gminach.

Przykładowe bloki tematyczne, które zawierają się w Rekomendacjach:

drzewa i krzewy w mieście (wybrane przepisy ustaw i rozporządzeń, 
zasady kompozycji i sadzenia, ochrona, współistnienie z zabudową  
i infrastrukturą);

katalog proponowanego materiału roślinnego, dobranego do warunków 
miejskich;

dobre praktyki związane z wykorzystaniem zieleni miejskiej w kształto-
waniu przestrzeni publicznej.

Dokument dostępny jest na Portalu InfoGZM. 

https://infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/green.html
https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/politechnika-slaska-w-czolowce-najbardziej-innowacyjnych-podmiotow-w-polsce/
https://metropoliagzm.pl/2022/07/13/katalog-zieleni-w-metropolii-na-greengzm/
https://asp.katowice.pl/wydarzenia/kategoria-a-dla-asp.html
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/wyniki-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej.html
https://awf.katowice.pl/aktualnosci/awf-katowice-z-najwyzsza-kategoria-naukowa-a-w-dyscyplinie-nauki-o-kulturze-fizycznej-307.html
https://us.edu.pl/wyniki-ewaluacji-9-dyscyplin-z-kategoria-a/ 
https://infogzm.metropoliagzm.pl/doc/GZM_Ksztaltowanie_zieleni.pdf
https://talkingbirds.prezly.com/young-polish-designers-showcase-at-vienna-design-week#
https://infogzm.metropoliagzm.pl/doc/GZM_Ksztaltowanie_zieleni.pdf


9
BI

UL
ET

YN
 G

OS
PO

DA
RC

ZY
 G

ÓR
NO

ŚL
ĄS

KO
-Z

AG
ŁĘ

BI
OW

SK
IE

J M
ET

RO
PO

LI
I

NR 3/2022
8 J A KOŚĆ Ż YCI A W   M E T R O P O L I I .  B I Z N E S

W miastach i gminach Metropolii realizowane są lub dobiegają końca kolejne 
projekty:

Kolejne inwestycje  
w przestrzeniach miast  
i gmin Metropolii

Źródło: opracowanie własne na podstawie:

„Ponad 4 mln zł na ekologiczną inwestycję w SP nr 12  

w Chorzowie”.

„Bykowina z kolejną inwestycją poprawiającą prze-

strzeń”.

„Odnowa w parku NOT”. „Będzie modernizacja placu zabaw w zabytkowym parku  

w Świerklańcu!”.

„Katowice kończą projekt termomodernizacji ponad 40 

budynków za 127 mln zł”.

„Sosnowiec z kolejnym ogrodem deszczowym”.

„Trwa budowa krytej pływalni”. „SIM Śląsk: w Lasowicach powstaną nowe mieszkania!”.

MIASTO/GMINA INWESTYCJA 

Chorzów Termomodernizacja budynku, budowa ekologicznej kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji 
elektrycznej i oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 12.

Katowice Kompleksowa termomodernizacja ponad 40 budynków użyteczności publicznej.

Knurów Remont w Parku NOT Szczygłowice (m.in. powstanie odnowionych alejek, czy też nowego 
oświetlenia).

Radzionków Budowa krytej pływalni (powstaną dwie niecki basenowe o zmiennych głębokościach - sportowa 
oraz do nauki pływania; mini strefa rekreacyjna SPA, zespół przebieralni, pomieszczenia sanitar-
no-socjalne i technologiczno-techniczne. Dodatkowo powstanie łącznik pomiędzy basenem a halą 
sportową).

Ruda Śląska Rewitalizacja (powstanie ścieżka rowerowa oraz chodnik) połączenia ul. Korfantego i Kopalnianej  
w Rudzie Śląskiej - Bykowinie. 

Sosnowiec Ogród deszczowy przy Zespole Szkół nr 2.

Świerklaniec Modernizacja placu zabaw w pobliżu Pałacu Kawalera.

Tarnowskie Góry W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk, w Lasowicach powstanie 128 mieszkań. 
Wszystkie mają zostać przeznaczone na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Inwesty-
cja będzie realizowana przez gminę Tarnowskie Góry, przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Biuletyn gospodarczy „W Metropolii. Biznes” 
został opracowany przez Departament 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko- 
-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).  

Wydawca:  
Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl

Nadzór nad produkcją:  
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej  
Urzędu Metropolitalnego GZM 

Materiał wideo:  
Departament Komunikacji Społecznej  
Urzędu Metropolitalnego GZM 

Materiały fotograficzne: 
K. Malinowski, Metropolia GZM

Przy cytowaniu prosimy o podanie źródła:  
„W Metropolii. Biznes” nr 3/2022, biuletyn gospodarczy  
wydawany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. 

Kanały komunikacyjne GZM: 

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/ponad-4-mln-zl-na-ekologiczna-inwestycje-w-sp-nr-12-w-chorzowie#
https://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2022/06/30/bykowina-z-kolejna-inwestycja-poprawiajaca-przestrzen/
https://www.knurow.pl/miasto-knurow/aktualnosci/Odnowa-w-Parku-NOT/idn:2841
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-swierklaniec/bedzie-modernizacja-placu-zabaw-w-zabytkowym-parku-w-swierklancu
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=5337&ListID=%7B75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909%7D
https://www.sosnowiec.pl/2022/06/ochrona-srodowiska/jak-zalozyc-ogrod-deszczowy-zapraszamy-na-warsztaty/
https://radzionkow.pl/2-aktualnosci/3206-trwa-budowa-krytej-plywalni
https://tarnowskiegory.pl/2022/07/sim-slask-w-lasowicach-powstana-nowe-mieszkania/
http://www.twitter.com/metropoliagzm
http://www.facebook.com/metropoliaGZM
https://metropoliagzm.pl/
https://pl.linkedin.com/company/metropoliagzm

