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17 lutego 2017 r.  

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice 

Wstępny zakres tematyczny 
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10.00-11.30 sesja inauguracyjna 

Rynek 

Miasto przyszłości potrzebuje mieszkań – kto i co rządzi rynkiem mieszkaniowym na Śląsku, jak zatrzymać młodych 

ludzi w mieście? 

 Narodowy Program Mieszkaniowy – nowy kierunek strumienia pomocy publicznej. Czy zaspokoi potrzeby 

mieszkaniowe regionu 

 Podaż, popyt, ceny - prognozy rozwoju rynku mieszkaniowego na Śląsku 

 Okiem deweloperów – potencjał największych miast w aglomeracji katowickiej 

 Po pierwsze: jakość życia. Osiedla to nie tylko sypialnie – czego trzeba, by Katowice stały się tętniącą życiem stolicą 

województwa 

 

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 

o Małgorzata Mańka-Szulik − Prezydent Zabrza, Przewodnicząca Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny 

o Bartłomiej Pawlak – Członek Zarządu, BGK Nieruchomości SA 

o Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego 

o Michał Sapota − Prezes Zarządu, Murapol SA 

o Bogumił Sobula – Wiceprezydent Katowic 

o Bartłomiej Stuła – Dyrektor ds. Sprzedaży, TDJ Estate Sp. z o.o. 
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12.00-13.00 sesja tematyczna 

Inwestycje. 

Mieszkania kuszą dużych graczy – atrakcyjna i bezpieczna alternatywa inwestycyjna 

 Mieszkania na wynajem Jak będzie rósł rynek w Polsce, a jak wygląda to na zachodzie Europy 

 Perspektywa inwestora – jakie, gdzie i za ile budować na Śląsku 

 Czy system condo się opłaca? Zysk = komfortowe apartamenty + unikalna lokalizacja + najwyższy standard? 

 

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 

o Artur Kaźmierczak - Prezes Zarządu, Mzuri Investments Sp. z o.o. 

o Adam Konieczny – Country Head Poland, MRICS Christie+CO  

o Krzysztof Lasoń – Prezes Zarządu, Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 

o Bartłomiej Pawlak – Członek Zarządu, BGK Nieruchomości SA 

o Jan Wróblewski – Członek Zarządu, Zdrojova Invest 
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14.00-15.00 sesja tematyczna 

Rewitalizacja i lofty 

Adres na wagę złota – remontować czy budować? Jak stworzyć atrakcyjną ofertę mieszkaniową na bazie istniejącej 

zabudowy w centrach śląskich miast 

 Dostępność kamienic pod inwestycje mieszkaniowe w centrach śląskich miast 

 Rewitalizacja – ile kosztuje, gdzie czyhają pułapki? 

 Lokalizacja, klimat, otoczenie – w co inwestować, żeby skusić klienta? 

 Ziemia do odzyskania. Jak przywrócić mieszkańcom śląskich miast poprzemysłowe tereny 

 

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 

o Marcin Brzeziński – Prezes Zarządu, Wektor Inwestycje Sp. z o.o. 

o Arkadiusz Chęciński – Prezydent Sosnowca 

o Arkadiusz Hołda – Prezes Zarządu, HOLDIMEX Sp. z o.o. 

o Agnieszka Kaczmarska – Prezes, SARP o. Katowice  

o Przemo Łukasik – Architekt, Medusa Group 

o Ofka Piechniczek – Prezes Zarządu,Śląskie Kamienice SA 



 

 

o Piotr Uszok – Prezydent Katowic w latach 1998-2014 

o Rafał Wyszyński – Prezes,Fundacja Giesche 
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16.00 HOUSEMARKET SILESIA AWARDS 2017 


