ZTM ma nowego
Została
nim
Gutowska

dyrektora.
Małgorzata

Małgorzata Gutowska od piątku (1 lutego) obejmie stanowisko
dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego. Wygrała ona
postępowanie konkursowe, które zostało ogłoszone w tej
sprawie. Od ponad 20 lat jest związana ze spółkami
transportowymi, a od września 2018 roku z GórnośląskoZagłębiowską Metropolią.
Małgorzata Gutowska karierę zawodową zaczynała jako główna
księgowa, później objęła funkcje kierownicze. Była prezesem
zarządu i dyrektorem generalnym dwóch spółek należących do
Arriva Bus Transport, następnie – przez osiem lat – pełniła
funkcję dyrektora operacyjnego w regionie południowym.
Do jej zadań należało m.in. zarządzanie pracą ok. 900 osób,
flotą ok. 400 autobusów oraz kreowanie nowych rozwiązań w
zakresie optymalizacji siatki połączeń ok. 55 tys. kursów
miesięcznie.
Małgorzata Gutowska posiada również doświadczenie w
zarządzaniu firmą w warunkach restrukturyzacji – zarówno w
kontekście budowania nowych struktur, jaki i łączenia
istniejących spółek.
Od września 2018 roku pracuje w Departamencie Komunikacji i
Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie
zajmowała się dotychczas koncepcją rozwoju transportu i taryf.
– Wiedza i doświadczenie pani Małgorzaty Gutowskiej sprawiają,
że posiada ona predyspozycje zawodowe niezbędne do kierowania
Zarządem Transportu Metropolitalnego – mówi Kazimierz
Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

– Wyzwań przed nami sporo. Wśród nich jest oczywiście
stworzenie nowej siatki połączeń, zmiany w taryfie oraz
przygotowanie nowego systemu płatności, który za dwa lata
będzie mógł płynnie zastąpić obecnie funkcjonujący system ŚKUP
– dodaje.
Małgorzata Gutowska podkreśla, że w podejmowanych przez nią
działaniach od zawsze najważniejsza jest transparentność.
– Transparentność i przejrzystość to fundamenty sprawnie
działającej organizacji. To buduje zaufanie, które jest
konieczne, by móc podejmować kolejne wyzwania związane z
rozwojem danego przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne
w branży związanej z transportem publicznym, ponieważ każdego
dnia podróżują nim tysiące osób – mówi Małgorzata Gutowska.
Przypomnijmy, że nabór na stanowisko dyrektora ZTM został
ogłoszony dwukrotnie. Do pierwszego postępowania zgłosiło się
czterech kandydatów, ale dwóch z nich spełniło wymogi formalne
i zostało zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne. Po ich
przeprowadzeniu komisja konkursowa nie zarekomendowała do
zatrudnienia żadnego z nich, ponieważ nie posiadali oni
wymaganych i oczekiwanych predyspozycji zawodowych. Drugi
nabór został ogłoszony w połowie stycznia i zgłosiło się do
niego osiem osób. Cztery z nich spełniły wszystkie wymagania
formalne. Po przeprowadzeniu testu merytorycznego i rozmów
kwalifikacyjnych, najwyższą ocenę komisji konkursowej uzyskała
Małgorzata Gutowska. W piątek (31 stycznia) rekomendację tę
zaakceptował zarząd GZM.
ZTM od 1 stycznia 2019 roku jest organizatorem transportu
publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i
zintegrował w swoich strukturach KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP
Tarnowskie Góry. Zarządza ok. 440 liniami autobusowymi,
tramwajowymi i trolejbusowymi, które każdego dnia obsługują
prawie 7 tys. przystanków.

