UCHWAŁA NR XXXVIII/834/21
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 8 września 2021 r.
w sprawie przyznania Panu Marcinowi Nowakowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”
Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 2 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 2187)
oraz § 6 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Przyznać Panu Marcinowi Nowakowi tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Katowice”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta
Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem § 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”
Tytuł ten przyznaje się szczególnie zasłużonym dla Miasta Katowice, którzy swoją działalnością przyczynili się
do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i którzy przez swoje czyny,
dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.
Doceniając dorobek Pana Marcina Nowaka z wnioskiem o nadanie Tytułu honorowego wystąpili Prezydent
Miasta Katowice i Przewodniczący Rady Miasta Katowice pismem z dnia 31 maja 2021 r. Do wniosku
dołączono zgodę na przyjęcie Tytułu.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowice
na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2021 r.
Z opisu zasług Kandydata uzasadniających przyznanie Tytułu wynika m.in., iż Pan Marcin Nowak urodził
się i wychował w Katowicach, gdzie też w pełni rozkwitła jego kariera zawodowa i dał się poznać jako osoba
mocno zaangażowana w ekonomiczny rozwój miasta. Kształcił się w Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie (Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki) oraz w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie (studia MBA), żeby powrócić do Katowic jako doświadczony manager w strukturach globalnego
biznesu.
Jego zaangażowanie w rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach dało się w sposób
szczególny zauważyć już wtedy, kiedy odgrywał istotną rolę w rozwoju międzynarodowych struktur firmy
Capgemini, będąc odpowiedzialnym za wspieranie i zarządzania Centrami Wsparcia Usług Globalnych
zlokalizowanych w Europie Wschodniej, w tym w Katowicach.
Pan Marcin Nowak jako Wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL odpowiedzialny
za Region Śląska, a później Przewodniczący Zarządu ABSL, aktywnie uczestniczył w budowaniu potencjału
sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach oraz regionie śląskim, przyczyniając się do
stworzenia ponad 27 tys. miejsc pracy w mieście i regionie.
Pan Marcin Nowak jest osobą niezwykle dynamiczną, kreatywną i otwartą na współpracę. Wielokrotnie
uczestniczył w projektach tzw. złotego trójkąta, wyrażającego się współpracą samorządu, biznesu oraz uczelni
wyższych. Kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy – pracodawcy aktywnie działając na rzecz podniesienia
kompetencji kadr. Jest integratorem środowiska biznesowego, nie tylko w ramach swojej branży, ale również w
sektorach powiązanych. Jego międzynarodowe kontakty i łatwość komunikowania się z ludźmi zaowocowały
zwiększeniem zainteresowania zagranicznych inwestorów Katowicami.
Działalność Pana Marcina Nowaka w strukturach ABSL w dużej mierze przyczyniła się do wzmocnienia
pozycji Katowic jako potencjalnej lokalizacji inwestycji zagranicznych. Odpowiedzialny marketing, rzetelne
analizy potencjału miasta i osobiste zaangażowanie w spotkania rekomendacyjne z potencjalnymi inwestorami
dały efekt w postaci kilku znaczących dla miasta inwestycji i w dużej mierze przyczyniły się do tego, że jest
ono dzisiaj uważane za jedną z pięciu najatrakcyjniejszych lokalizacji dla biznesu nowoczesnych usług w
Polsce.
Obecnie Pan Marcin Nowak zarządza i rozwija struktury Globalnego Wsparcia Usług dla Grupy Ammega,
która dzięki jego staraniom zdecydowała się zainwestować w Katowicach w pierwszym kwartale 2021 r.
Pan Marcin Nowak za swoją działalność społeczną oraz działalność wspierającą rozwój biznesu
w Katowicach, na Śląsku i w Polsce, został nagradzany przez Regionalną Izbę Gospodarczą srebrnym oraz
złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji jako Ambasador Spraw Polskich, Lider Społeczno-Gospodarczy, a
w roku 2020 został uznany za jedną z 200 najbardziej wpływowych osób w polskiej gospodarce według
rankingu 300Gospodarka.
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