Wspieranie służby zdrowia, edukacji i kultury przez Przedsiębiorstwo
Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Fragment publikacji:

„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski.
Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”

Wydawałoby się, że Pro Novum jako firma, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu
technicznego cieplno-mechanicznych urządzeń elektrowni, nie ma nic wspólnego z sytuacją
w służbie zdrowia czy promocją wydarzeń kulturalnych, jednak poza wyjątkowymi relacjami,
jakie przedsiębiorstwo wypracowało ze swoimi interesariuszami, już w latach 80. ubiegłego
wieku aktywnie wspierało śląską służbę zdrowia, kulturę i edukację młodzieży.
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– rozpoczęło swoją

działalność w 1987 roku w Katowicach, pierwotnie pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług NaukowoTechnicznych i Handlowych „Pro Novum” Sp. z o.o. Od początku był to podmiot prawa
handlowego z polskim kapitałem prywatnym, wspólnikami założycielami było sześć osób
fizycznych, jednak po pierwszych kilku latach w Spółce pozostały trzy: dr inż. Jerzy Trzeszczyński
(który do dzisiaj jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem), mgr inż. Jerzy Dobosiewicz oraz
dr Wojciech Brunné (który do dzisiaj jest Członkiem Zarządu i wspólnikiem). Pro Novum od
początku działało jako firma inżynierska, ekspercka w branży energetycznej. Obecnie Pro Novum
jest firmą, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego cieplno-mechanicznych
urządzeń elektrowni.
Pro Novum od początku swojej działalności w miarę możliwości wspierało inicjatywy, które
dziś zaliczane są do społecznej odpowiedzialności biznesu. Pierwszymi działaniami na rzecz
dobra publicznego było dofinansowywanie służby zdrowia. Pro Novum było jednym z głównych
sponsorów nowopowstającego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej oraz Kliniki Rehabilitacji Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Spółka finansowała remonty i zakupy sprzętu medycznego, a czasem też leków potrzebnych do
przeprowadzania zabiegów w tych i innych placówkach, co zdecydowanie poprawiało standard
obsługi pacjentów.
Ponadto Spółka, mimo, że działała krótko i głównie koncentrowała się na własnym rozwoju, to
jednak aktywnie włączyła się we wspieranie lokalnej kultury, przekazując środki na:
dofinansowanie wystaw w katowickich galeriach sztuki (m.in. wystawy Jerzego Dudy-Gracza),
Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego dla uzdolnionej artystycznie młodzieży
czy Pikniki Bluesowe organizowane na terenie Zameczku Myśliwskiego w Promnicach.
Z upływem czasu działania te były kontynuowane i rozwijane. Spółka angażowała się także
w inne inicjatywy, w tym na rzecz własnych pracowników, którym stworzono bardzo dobre
warunki pracy, płacy i zapewniono szeroki zakres świadczeń pozapłacowych, co sprawiło, że
firma stałą się wyjątkowo przyjaznym pracodawcą. Do podtrzymywanej do dzisiaj tradycji firmy
wszedł Weekend z Pro Novum. Jego pierwszą edycję zorganizowano z okazji piątej rocznicy
utworzenia spółki i od tamtego czasu Weekend z Pro Novum odbywa się każdego roku we
wrześniu.
W późniejszych latach, w ramach własnego programu „Pokonać bariery”, Spółka zaczęła
systematycznie przeznaczać środki na pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
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chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – głównie dzieci. Grupa kilkunastu
dzieciaków otrzymała status „podopiecznych Pro Novum”, co oznaczało, że ich potrzeby są
traktowane przez Zarząd firmy priorytetowo i to im, w pierwszej kolejności, próbuje się pomóc.
Rodzice podopiecznych Pro Novum pozostają w stałym kontakcie z firmą i na bieżąco informują
o przebiegu leczenia i rehabilitacji. W ramach tego programu Spółka przekazała również środki
finansowe na rzecz Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Mysłowicach. Do dzisiaj Pro
Novum wspiera Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
AKCENT.
Ponadto, z myślą o najmłodszych pacjentach, Pro Novum uczestniczy w finansowaniu
przedsięwzięć dla dzieci – pacjentów katowickich szpitali. Są to przedstawienia teatralne,
przygotowane głównie przez aktorów Teatru za Jeden Uśmiech z Krakowa oraz przez aktorów
współpracujących z krakowską Fundacją „FUNKOMITYWA” w ramach projektu „Klinika Złotego
Smoka”. W ostatnich latach takie przedstawienia odbywały się z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek
czy Święta Czekolady, m.in. dla dzieci ze Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego
w Katowicach przy ul. Raciborskiej, dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego dla Dzieci
Niepełnosprawnych, Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim, a także dla małych
pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.
Jednocześnie Pro Novum, nadal będąc młodym przedsiębiorstwem na dorobku, poszerzało
swoje wsparcie dla wydarzeń kulturalnych. Firma zaangażowała się w promocję muzyki
współczesnej, zwłaszcza tworzonej przez polskich kompozytorów i wykonywanych przez polskich
wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem tzw. pokolenia ’51. Spółka – jako sponsor - ma swój
udział w nagraniu i wydaniu ponad 30 płyt ze współczesną muzyką kameralną – głównie
w wykonaniu Kwartetu Śląskiego. Poza tym Pro Novum od lat wspiera finansowo takie
wydarzenia muzyczne, jak np.: Międzynarodowy Festiwal Skrzypcowy, Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego Goście”, festiwal „Brand-New Music” oraz inne
wydarzenia muzyczne, będąc także „dobrym duchem” tych przedsięwzięć. Spółka nawiązała
również współpracę z Orkiestrą Muzyki Nowej, wspierając jej liczne występy w kraju i za granicą.
Pro Novum, angażując się od ponad 25 lat w promocję muzyki współczesnej, współpracuje
z zaprzyjaźnionymi instytucjami, takimi jak: Radio Katowice S.A., Akademia Muzyczna
w Katowicach, Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”, Fundacja „Musica Pro Bono”, Impresariat
Krzysztof Batog czy Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego
w Katowicach. Artyści okazują swoją wdzięczność uświetniając swoimi występami jubileusze
Spółki, a kompozytorzy, jak Aleksander Lasoń, a potem jego uczeń Aleksander Nowak, pisząc
specjalnie dla niej utwory kameralne.
Poza przedstawionymi przykładami zaangażowania Pro Novum dla dobra publicznego, spółka
niemal dwie dekady temu zaczęła wspierać finansowo Szkołę Podstawową nr 2 (wcześniej
Publiczne Gimnazjum) im. Jana Pawła II w Porąbce i pomoc tę świadczy do dzisiaj. Przekazywane
przez Pro Novum środki przeznaczano na doposażenie specjalistycznych pracowni, zakup
pomocy naukowych i remonty sal lekcyjnych.
Pro Novum stawia na młode talenty, dlatego chętnie funduje nagrody dla laureatów kolejnych
edycji konkursu organizowanego przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich w Katowicach oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej „Z elektryką przez świat”.
Firma zaangażowała się też we wspieranie sportowej aktywności inżynierów, czego efektem była
wieloletnia
współpraca
ze
Stowarzyszeniem
Sportowo-Kulturalnym
„ELEKTRO”
z Łazisk Górnych przy organizacji Halowych Mistrzostw Polski Energetyków w Tenisie.
Spółka jest także aktywnym członkiem licznych organizacji, np.: Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, PolskoNiemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), VGB PowerTech e.V., Stowarzyszenia
Elektryków Polskich oraz Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
Pro Novum od początku swojej działalności angażuje się w akcje na rzecz różnych grup
swoich interesariuszy. W ciągu 30 lat na cele dobroczynne spółka przekazała ponad 2,2 mln zł,
dofinansowała wydanie 31 płyt, a także zorganizowała 36 kilkudniowych wyjazdów
integracyjnych (w tym zagranicznych) dla swoich pracowników. Te długoterminowe

i ponadprzeciętne działania są kontynuowane i rozwijane, a spółka od lat otrzymuje liczne
podziękowania od osób, organizacji i innych podmiotów wdzięcznych za ofiarność i hojność.
Co nie mniej istotne, przez cały czas Zarząd firmy doskonalił jej funkcjonowanie, co znalazło
odzwierciedlenie we wdrożonych i certyfikowanych systemach zarządzania. Pro Novum posiada
m.in. zintegrowany system zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001:2015, zintegrowany
system zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska zgodny z normą ISO 14001:2004,
zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą PN-N
18001:2004. W 2008 roku decyzją Ministra Gospodarki Pro Novum nadano status Centrum
Badawczo-Rozwojowego, który posiada do dzisiaj.
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. z Katowic ma
niewątpliwe zasługi w budowaniu od początku transformacji do chwili obecnej nowej Polski.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
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