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W NAST¢PNYM NUMERZE:

Rok w Unii
Relacja ze zorganizowanej przez Izb´ 6 maja br.
mi´dzynarodowej konferencji rocznicowej „Rok
w Unii – przedsi´biorcy w perspektywie wspó∏pracy
regionów europejskich” pod patronatem Podsekre-
tarza Stanu w UKIE Tomasza Nowakowskiego oraz
Marsza∏ka Województwa Âlàskiego Micha∏a Czar-
skiego:

ª Krystyna Gurbiel, Wiceminister Gospodarki

i Pracy, Podsekretarz Stanu w MGiP o pierwszym ro-

ku cz∏onkowstwa,

ª tezy wystàpieƒ: dr Maciej Grabowski, Instytut

Badaƒ Nad Gospodarkà Rynkowà: „Polska Gospo-

darka i przedsi´biorcy w rok po akcesji – konfronta-

cja prognoz i stanu obecnego”; Barbara Daniel, Gór-

noÊlàska Agencja Rozwoju Regionalnego SA: „Unijne

fundusze pomocowe – ewaluacja”; Ma∏gorzata

Handzlik, Pose∏ Parlamentu Europejskiego: „Polscy

przedsi´biorcy w Unii: za∏o˝enia <dyrektywy us∏ugo-

wej (zasada kraju pochodzenia)>”; dr Jan Olbrycht,

Pose∏ Parlamentu Europejskiego: „W <Europie Re-

gionów> – mo˝liwoÊci rozwoju wspó∏pracy regional-

nej i transgranicznej”,

ª uczestnicy, przebieg i wnioski z panelu „Bi-

lans, perspektywy i uwarunkowania wymiany”,

ª oceny konferencji, jej konsekwencje i posta-

nowienia. 

Patroni medialni konferencji: Rzeczpospolita,

Integracja Europejska, Handel i Zarzàdzanie, CXO,

Polskie Radio Katowice.

Skuteczne funkcjonowanie w Êrodowisku
gospodarczym nie jest mo˝liwe bez wspó∏-
pracy. Przedsi´biorcy Êwiadomi potrzeby
wspó∏dzia∏ania na gruncie lokalnym odno-
szà korzyÊci i ekonomiczne i spo∏eczne. Ty-
skie Targi Budownictwa i Przedsi´biorczo-
Êci sà forum tych, którzy o biznesie myÊlà
wielowymiarowo. 

T
argi na trwa∏e wpisa∏y si´ w kalendarz
kluczowych regionalnych wydarzeƒ go-
spodarczych. Zainteresowanie imprezà ze
strony zarówno firm lokalnych, jak i mi´-

dzynarodowych potwierdzi∏o potrzeb´ jej kontynu-
acji, a tak˝e udowodni∏o niezwyk∏à atrakcyjnoÊç tu-
tejszego rynku. Targi z roku na rok przekonujà, ˝e
Tychy sà przyjaznym miastem dla rozwoju przed-
si´biorczoÊci, a inicjatywy gospodarcze mogà tu li-

czyç na poparcie w∏adz. W tym roku patronat
nad imprezà obj´li: Marsza∏ek Województwa Âlà-
skiego Micha∏ Czarski oraz Prezydent Miasta Ty-
chy Andrzej Dziuba.

Wymiana doÊwiadczeƒ
Dzi´ki otwartej formule impreza grupuje pod-

mioty gospodarcze reprezentujàce szerokie spektrum
bran˝ oraz specjalnoÊci – wykonawców, poÊredni-
ków, us∏ugodawców i producentów. Tworzàc dogod-
ne warunki wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzy przedsi´-
biorcami, Targi sà tak˝e okazjà do nawiàzania
nowych relacji biznesowych, w tym tak˝e z partnera-
mi zagranicznymi. Jest to bez wàtpienia jedna z naj-
wa˝niejszych imprez wystawienniczych na Âlàsku,
w której co roku uczestniczy oko∏o 100 firm i insty-
tucji (w roku 2003 i 2004 odnotowano rekordowà
liczb´ 120 wystawców).

• wi´cej str. 2

Magazyn Przedsi´biorczoÊci i Integracji Regionalnej

V Tyskie Targi Budownictwa 
i Przedsi´biorczoÊci
Tyski Lider Przedsi´biorczoÊci

„Promocja przedsi´biorczoÊci”: udzielamy dotacji! • Czas inwestycji, czas fachowców • „Rok w Unii” – mi´dzynarodowa konferencja roczni-
cowa w Tychach • Jak korzystaç z Unii? – fundusz Phare 2003 • Nowoczesne kadry. O potrzebie szkoleƒ • Od stycznia do maja – kalendarium

Targi co roku mogà liczyç na wsparcie ze strony kluczowych Êlàskich instytucji
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Kalendarium dzia∏alnoÊci
OIPH Tychy
Styczeƒ
Nawiàzanie wspó∏pracy w ramach doradztwa i konsulta-

cji dla przedsi´biorców z Milanem Peprnikiem, Konsu-

lem Handlowym RC w Katowicach, a tak˝e z firmami:

Grupa Gumu∏ka – Kancelaria Prawa Finansowego 

Sp. z o.o., Crowley Data Poland Sp. z o.o., G.P. & Part-

ners, Licencjonowane Biuro Rachunkowe WABB.

Nawiàzanie wspó∏pracy w ramach szkoleƒ z firma-

mi: Business Center 1, eduPartners, ASA.

18 styczeƒ 2005
Konsultacje z zakresu prawa podatkowego prowadzone

przez doradców Grupy Gumu∏ka Kancelaria Prawa Po-

datkowego Sp. z o.o.

23 styczeƒ 2005
Noworoczne Spotkanie Przedsi´biorców po∏àczone z wr´-

czeniem statuetek Integratora Roku 2004, Tyskiego Mece-

nasa Kultury 2004 oraz Certyfikatów Izby. Tytu∏ Integratora

Roku przyznany zostaje Milanowi Peprnikowi, Konsulowi

Handlowemu Republiki Czeskiej w Katowicach oraz An-

drzejowi Skowroƒskiemu, Prezesowi Zarzàdu klubu hokejo-

wego GKS Tychy (obecnie Wiceminister Ârodowiska). „Ty-

skim Mecenasem Kultury 2004” wybrany zosta∏ Tadeusz

CieÊlik, Prezes Hotelu „Noma Residence” w Promnicach.

Podczas uroczystoÊci potwierdzenie wstàpienia do Izby

w postaci certyfikatu przynale˝noÊci odebra∏y nast´pujàce

firmy: Kancelaria Adwokacka Adwokat Maria Kaszyk, PO-

LMIX Bo˝ena Pierzcha∏a, MARKUS Marlena Kustra, Socie-

te Generale S.A. Oddzia∏ w Polsce, ATLANT Sp. z o.o.,

Crowley Data Poland Sp. z o.o., Tibermec Sp. z o.o.

Luty
Z∏o˝enie kolejnych wniosków o realizacj´ programów

do m.in. PARP, UKIE oraz MGiP.

9 luty 2005 
„Kreatywne Zarzàdzanie Stresem” – warsztaty prowadzo-

ne przez dr Iwon´ Tyrna-¸ojek, psychologa, nauczyciela

akademickiego i szkoleniowca.

11 luty 2005
Izba organizuje spotkanie tyskich przedsi´biorców z Ma∏-

gorzatà Handzlik, Pose∏ Parlamentu Europejskiego, po-

Êwi´cone omówieniu „Narodowego Planu Rozwoju na la-

ta 2007-2013”.

28 luty 2005
Udzia∏ przedstawicieli OIPH Tychy w obchodach 15-lecia

Krajowej Izby Gospodarczej. UroczystoÊç skupia po-

nad 1500 goÊci – wÊród najwy˝szych urz´dników paƒ-

stwowych tak˝e przedsi´biorców oraz przedstawicieli

wszystkich polskich izb gospodarczych.

4 marzec 2005
Udzia∏ przedstawiciela OIPH Tychy w spotkaniu organiza-

cyjnym w sprawie realizacji ogólnopolskiego projektu KIG

Net (program finansowany ze Êrodków UE zak∏ada ujedno-

licenie procedur i podniesienie standardu us∏ug realizowa-

nych w poszczególnych izbach gospodarczych).

4 marzec 2005
Szkolenie: „Ochrona danych osobowych w Êwietle obecne-

go prawa, ocena ryzyka firmy w zakresie ochrony danych

osobowych i metody jego minimalizacji. Zabezpieczenie

techniczne lokali firmy oraz wytyczne do zabezpieczenia

systemu komputerowego” prowadzone przez Ann´ S∏od-

czyk, mened˝era ds. ryzyka i ochrony danych z firmy ASA.

8 marzec 2005
Konsultacje z zakresu prawa podatkowego prowadzone

przez doradców Grupy Gumu∏ka – Kancelaria Prawa Po-

datkowego Sp. z o.o.

Od stycznia do maja

Szanowni Paƒstwo!

O
ddajemy do Waszych ràk drugi numer
magazynu „Impuls”. Znajdziecie
w nim Paƒstwo przeglàd tego, co Izba
robi∏a w ciàgu ostatniego kwarta∏u

i co zamierza w najbli˝szym czasie zrealizowaç. 
Sà w nim informacje o V-tych ju˝ Tyskich

Targach Budownictwa i Przedsi´biorczoÊci,
podczas których na lodowisku miejskim w
Tychach prezentowaç b´dzie si´ ok. 100 lokal-
nych firm. B´dziemy mogli zobaczyç najlepsze
produkty firm tyskich, a tak˝e zapoznaç si´
z najlepszymi produktami firm ubezpieczenio-
wych i banków, adresowanymi do przedsi´bior-
ców. 

Izba w ciàgu ostatniego kwarta∏u realizo-
wa∏a program wspó∏finansowany przez Polskà
Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci znany
pod nazwà Centrum Aktywizacji Rynku Pracy.
Program zak∏ada kompleksowà analiz´ stanu

przedsi´biorczo-
Êci w Tychach,
zw∏aszcza zaÊ
rozpoznanie jej
barier rozwoju
oraz kierunków
planowanych in-
westycji. Na ko-
lejnych stronach
magazynu mogà
zapoznaç si´ Paƒ-
stwo ze wst´pny-
mi wynikami badaƒ – warto je skonfrontowaç
z danymi obrazujàcymi liczb´ firm w Tychach
w marcu 2005 i w grudniu 2003 r (wykresy
przedstawione poni˝ej wskazujà, ˝e zwi´ksza
si´ liczba ch´tnych podejmujàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà, ale jednoczeÊnie zmniejsza si´
iloÊç podmiaotów zatrudniajàcych pracowni-
ków najemnych). 

Paƒstwa uwadze polecam równie˝ tekst za-
powiadajàcy realizacj´ przez Izb´ programu
udzielania dotacji inwestycyjnej w kwocie do 5
tys. euro. Program skierowany jest do powstajà-
cych firm. Na jego realizacj´ w Tychach Izba

Od wydawcy

W latach 2003 i 2004 odnotowano rekordowà liczb´ 120 wystawców

• dokoƒczenie ze str. 1

Celem Targów pozostaje niezmiennie pro-
mocja lokalnej przedsi´biorczoÊci, a tak˝e konso-
lidacja tyskich firm z podmiotami tzw. „otocze-
nia biznesu”. Na imprezie mo˝na zapoznaç si´
z aktualnà ofertà instytucji rynku pracy, instytucji
finansowych oraz beneficjentów unijnych pro-
gramów pomocowych. Rok po wstàpieniu Polski
do UE, za poÊrednictwem m.in. stoiska Okr´go-
wej Izby Przemys∏owo-Handlowej w Tychach
zwiedzajàcy zyskajà mo˝liwoÊç konsultacji i do-
radztwa w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w warunkach ujednoliconego rynku. 

Tyscy liderzy
Integralnà cz´Êcià Targów sà liczne konkur-

sy, wÊród nich m.in. konkurs „M∏odzi Przedsi´-
biorczy” adresowany do m∏odzie˝y szkó∏ ponad-

gimnazjalnych oraz konkurs na „Najlepszy Pro-
dukt Finansowy” skierowany do reprezentowa-
nych w Tychach instytucji finansowych. Od lat
g∏ównym punktem programu TTBiP pozostaje
uroczysty bankiet dla wystawców po∏àczony
z wr´czeniem najbardziej presti˝owego spoÊród
targowych wyró˝nieƒ – statuetki „Tyskiego Lide-
ra Przedsi´biorczoÊci”. W tym roku uroczystoÊç
b´dzie mia∏a szczególnà opraw´ – nagrodzeni
w kategoriach „firma”, „produkt” i „us∏uga”
otrzymajà specjalnie przygotowanà na t´ okazj´,
oryginalnà statuetk´.

Poni˝ej przedstawiamy wybrane g∏osy ze-
sz∏orocznych laureatów wyró˝nieƒ „Tyski Lider
Przedsi´biorczoÊci”. Zapytani o znaczenie kon-
kursu i jego rol´, odpowiadajà: Zbigniew Bocz-
kowski (Concret), Edward Aponiuk (Pedmo)
oraz S∏awomir Kàdzielski (Cukiernia Szirin).

Pawe∏ Sikora, Wojciech Sobczak
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8 marzec 2005
Szkolenie dla osób poszukujàcych pracy „Rozmowa

kwalifikacyjna – wskazówki i porady” prowadzone w ra-

mach podleg∏ego OIPH Tychy Centrum Aktywizacji Rynku

Pracy przez psycholog mgr Aleksandr´ Zwyrtek.

15 marzec 2005
Przedstawiciele OIPH Tychy uczestniczà w „konsulta-

cjach spo∏ecznych Narodowego Planu Rozwoju na lata

2007-2013” odbywajacych si´ w Regionalnej Izbie Go-

spodarczej w Katowicach. Gosciem spotkania jest An-

drzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej. 

15 marzec 2005
Izba organizuje spotkanie delegacji Urz´du Miasta Tychy

z przedstawicielami firm budowlanych zainteresowanych

udzia∏em w realizacji programu „Gospodarka Âciekowa

w Tychach”. Spotkanie owocuje zawiàzaniem konsor-

cjum podwykonawców. 

15 marzec 2005
Szkolenie „Ochrona danych osobowych w Êwietle obec-

nego prawa, ocena ryzyka firmy w zakresie ochrony da-

nych osobowych i metody jego minimalizacji. Zabezpie-

czenie techniczne lokali firmy oraz wytyczne

do zabezpieczenia systemu komputerowego” prowadzo-

ne przez Ann´ S∏odczyk, mened˝era ds. ryzyka i ochrony

danych z firmy ASA.

16 marzec 2005
Szkolenie ca∏odniowe „Kreatywne zarzàdzanie stresem”

prowadzone przez dr Iwon´ Tyrna-¸ojek (wyk∏adowca,

konsultant Gazety Wyborczej i TVN). 

17 marzec 2005
Spotkanie organizacyjne, dla uczestników bezp∏atnych

warsztatów komputerowych (szkolenie realizowane w ra-

mach projektu Centrum Aktywizacji Rynku Pracy i adre-

sowane do osób poszukujàcych pracy). Na przygotowa-

ne kursy zapisuje si´ 46 osób.

18 marzec 2005
Szkolenie ca∏odniowe „Strategie marketingowe” organi-

zowane w siedzibie OIPH we wspó∏pracy z Business Cen-

ter 1 i prowadzone przez dr. Macieja Mitr´g´, wyk∏adow-

c´ z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

21 marzec 2005
Szkolenie „Ochrona danych osobowych w Êwietle obec-

nego prawa, praktyczne zasady przestrzegania procedur

przez pracowników” prowadzone przez Ann´ S∏odczyk,

mened˝era ds. ryzyka i ochrony danych z firmy ASA.

22 marzec 2005
Bezp∏atne szkolenie dla osób poszukujàcych pracy „Ko-

munikacja interpersonalna” prowadzone w ramach pod-

leg∏ego OIPH Tychy Centrum Aktywizacji Rynku Pracy

przez psycholog mgr Aleksandr´ Zwyrtek.

11 kwiecieƒ 2005
„Jak skutecznie wywieraç wp∏yw? – regu∏y i techniki. Jak

wywo∏ywaç zmiany w postawach lub zachowaniach in-

nych ludzi w celu pozyskania okreÊlonych korzyÊci...” –

szkolenie prowadzone przez dr Iwon´ Tyrna-¸ojek (wy-

k∏adowca, konsultant Gazety Wyborczej i TVN). 

12 kwiecieƒ 2005
Nieodp∏atne szkolenie dla osób poszukujàcych pracy

„Rozmowa kwalifikacyjna a stres – porady i wskazówki”

prowadzone w ramach Gminnego Centrum Informacji

przez psycholog mgr Aleksandr´ Zwyrtek. 

12 kwiecieƒ 2005
Konsultacje z zakresu prawa podatkowego prowadzone

przez doradców Grupy Gumu∏ka Kancelarii Prawa Podat-

kowego Sp. z o.o.

Od stycznia do maja• Zbigniew Boczkowski, 
Prezes Zarzàdu Concret Sp. z o. o.:

„Tyski Lider Przedsi´biorczoÊci” to dla mo-
jej firmy zarówno presti˝owe wyró˝nienie, jak
i zobowiàzanie. MyÊl´, ˝e ubieg∏y rok potwier-
dzi∏, i˝ dobrze wykorzystaliÊmy czas. Efektem
jest dalszy rozwój firmy, potwierdzony blisko
20-to procentowym wzrostem obrotów, progresjà
zatrudnienia oraz wdro˝eniem Systemu Zarzà-
dzania JakoÊcià zgodnym z normà ISO 9001. Ja-
ko jeden z nadrz´dnych celów traktuj´ aktywnà
wspó∏prac´ z lokalnymi firmami, tak˝e tymi
zgrupowanymi w tyskiej Okr´gowej Izbie Prze-
mys∏owo-Handlowej. Uczestniczàc w dzia∏a-
niach integrujàcych miejskie Êrodowisko gospo-
darcze Concret sta∏ si´, mam nadziej´,
równoczeÊnie rozpoznawalnà markà wÊród
mieszkaƒców miasta. Konsolidacja Êrodowisk
biznesowych jest jednak – powiedzmy to wyraê-
nie – procesem d∏ugofalowym. 

• Edward Aponiuk, 
Prezes zarzàdu Pedmo Sp. z o.o.

Wyró˝nienie dla naszej firmy by∏o zwieƒ-
czeniem trudnego procesu dog∏´bnej restruktury-
zacji przedsi´biorstwa, które znalaz∏o si´ w bar-
dzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Przyznanie
nam nagrody zbieg∏o si´ z momentem, gdy Ped-
mo sta∏o si´ wreszcie pr´˝nà firmà swojej bran˝y,
wyró˝niajàcà si´ jakoÊcià wyrobów i profesjona-
lizmem us∏ug. RównoczeÊnie firma zyska∏a sta-
tus równoprawnego uczestnika lokalnego ˝ycia
gospodarczego oraz wa˝nego partnera w bizne-

sie. Utrzymujàc wysokie standardy dzia∏ania, sta-
wiamy na ewolucyjny tok przemian firmy.
W moim przekonaniu przynosi to wymierne re-
zultaty. Pedmo systematycznie zwi´ksza zatrud-
nienie, stawiajàc g∏ównie na m∏odà, wykwalifi-
kowanà kadr´. Powodzenie i stabilnoÊç
finansowà firmy zapewniajà jej d∏ugoterminowe
kontrakty oraz szczególne otwarcie si´ na rynki
europejskie i Êwiatowe. Cz´Êcià tego otwarcia
jest aktywne korzystanie z europejskich funduszy
strukturalnych oraz uzyskanie certyfikatów jako-
Êci ISO 9001 oraz ISO 18001, które poÊwiadcza-
jà w oczach klientów wiarygodnoÊç spó∏ki oraz
trwa∏à jakoÊç jej produktów. Oceniajàc tyskie
Êrodowisko przedsi´biorców, uwa˝am je za bar-
dzo ˝ywe i dynamiczne. Mówi´ to, dysponujàc
w tej mierze odpowiednià skalà porównawczà.
Jest naprawd´ dobrze. Rozwojowi gospodarczo –
ekonomicznemu s∏u˝à te˝ wydatnie w∏adze mia-
sta, a ich nastawienie na promocj´ lokalnego biz-
nesu zas∏uguje na podkreÊlenie. 

• S∏awomir Kàdzielski, 
w∏aÊciciel Cukierni Szirin

G∏ówna nagroda przyznana naszej firmie
w konkursie na „Tyskiego Lidera Przedsi´-
biorczoÊci” to uhonorowanie owocnej, trzy-
dziestoletniej obecnoÊci cukierni Szirin na ty-
skim rynku. Uznanie klientów dla naszych
wyrobów mobilizuje nas do konsekwentnej
pracy na rzecz sta∏ej poprawy ich jakoÊci oraz
wzbogacania ich gamy. W koƒcu mamy prze-
cie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e jako lokalna firma, cie-
szymy podniebienia przede wszystkim miesz-
kaƒców Tychów. Nie mo˝emy ich zawieÊç.
Oprócz mi∏ych dla nas akcentów, ponosimy
niestety konsekwencje za∏amania si´ rynku
oraz wynikajàcej stàd pauperyzacji spo∏eczeƒ-
stwa. S∏odycze sà rarytasem, który nie mo˝e
konkurowaç z chlebem oraz innymi produkta-
mi pierwszej potrzeby. Mimo to Szirin utrzy-
muje sta∏y poziom zatrudnienia a wychodzàc
naprzeciw gustom klientów cukiernia stawia
nie na iloÊç, lecz na jakoÊç wyrobów. W tej
materii Szirin nigdy nie poszed∏ i nie pójdzie
na ˝adne kompromisy. 

otrzyma∏a prawie 1 mln z∏otych dofinansowania.
W ramach tej sumy przez okres 6 miesi´cy ka˝-
demu uczestnikowi programu pokryjemy rów-
nie˝ odp∏atnoÊci z tytu∏u sk∏adki ZUS (ok. 700
z∏otych). Warto zaznaczyç, ˝e analogiczny pro-
jekt b´dziemy realizowaç w powiecie bieruƒsko-
-l´dziƒskim w partnerstwie z Centrum Przedsi´-
biorczoÊci S.A. z Woli. To jak dotychczas

najwi´ksze projekty, na które uda∏o si´ Izbie
otrzymaç dofinansowanie.

Mam nadziej´, ˝e ten numer „Impulsu” spo-
tka si´ z Paƒstwa ˝yczliwym przyj´ciem. Ocze-
kuj´ jednoczeÊnie na krytyczne uwagi i propozy-
cje redakcyjne.

Zbigniew Gieleciak, 
Prezes Zarzàdu OIPH

Jedna z flagowych realizacji Concretu



Od stycznia do maja
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18 kwiecieƒ 2005
Poczàtek 6-tygodniowych, nieodp∏atnych warsztatów

z podstaw obs∏ugi komputera prowadzonych w ra-

mach podleg∏ego OIPH Tychy Centrum Aktywizacji

Rynku Pracy. W pierwszym cyklu warsztatów adreso-

wanych do osób poszukujàcych pracy bierze udzia∏

40 osób.

18 kwiecieƒ 2005
W ramach przygotowaƒ do mi´dzynarodowej konferencji

„Rok w Unii” przedstawiciele OIPH Tychy spotykajà si´

z Krystynà Gurbiel, Podsekretarz Stanu w MGiP. Podczas

spotkania zarejestrowane zostaje przemówienie Minister

skierowane do uczestników konferencji.

26 kwiecieƒ 2005
Nieodp∏atne szkolenie dla osób poszukujàcych pracy

„Skuteczne dzia∏anie – tworzenie i realizacja zamierzo-

nych planów” prowadzone w ramach Centrum Aktywiza-

cji Rynku Pracy przez psycholog mgr Aleksandr´ Zwyrtek.

26 kwiecieƒ 2005
W konsekwencji organizowanych przez OIPH „Dni Szwe-

cji” ma miejsce misja gospodarcza przedstawicieli Re-

gionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Êciekowej

i Przedsi´biorstwa Komunikacji Miejskiej do Sztokholmu

i Vasteras. Wizyta podporzàdkowana by∏a wymianie do-

Êwiadczeƒ z zakresu gospodarki biogazem i oczyszczania

Êcieków i stanowi∏a kolejny etap relacji z partnerami ze

Szwecji.

Maj

4 maj 2005
Dobiega koƒca trwajàcy od grudnia 2004 roku proces

ankietowania tyskich przedsi´biorców. Zadanie realizo-

wane by∏o w ramach podleg∏ego OIPH Tychy Centrum

Aktywizacji Rynku Pracy i dotyczy∏o kwestii polityki za-

trudnienia. Kolejnym etapem b´dzie przygotowanie za-

równo merytorycznego raportu, jak i programu szkoleƒ

aktywizujàcych kadry lokalnych firm. 

6 maj 2005
Mi´dzynarodowa konferencja „ROK W UNII. Przedsi´-

biorcy w perspektywie wspó∏pracy regionów europej-

skich”. Patronat nad wydarzeniem obj´li: Podsekretarz

Stanu w Urz´dzie Komitetu Integracji Europejskiej To-

masz Nowakowski oraz Marsza∏ek Województwa Âlà-

skiego Micha∏ Czarski, a tak˝e media: „Rzeczpospoli-

ta”, „Integracja Europejska”, „Radio Katowice”,

„CXO”, „Handel i Zarzàdzanie”. Konferencja rozpoczy-

na si´ wystàpieniem wprowadzajàcym Krystyny Gur-

biel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

i Pracy oraz Marsza∏ka Województwa Âlàskiego Micha-

∏a Czarskiego. WÊród wyk∏adowców i uczestników pa-

nelu znaleêli si´ m.in. Bernard B∏aszczyk, Radca – Mi-

nister przy Ambasadzie RP w Ostrawie; Josef Byrtus,

Konsul Generalny RC w Katowicach; Jan ˚urek, Cze-

sko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie; dr Maciej Gra-

bowski, Instytut Badaƒ Nad Gospodarkà Rynkowà;

Pos∏owie Parlamentu Europejskiego: Gra˝yna Stani-

szewska, Ma∏gorzata Handzlik, dr Jan Olbrycht; Barba-

ra Daniel, GARR SA.

13-15 maj 
V Tyskie Targi Budownictwa i Przedsi´biorczoÊci po∏àczo-

ne z wr´czeniem statuetek „Tyskiego Lidera Przedsi´-

biorczoÊci” w kategoriach: firm, produkt i us∏uga, a tak-

˝e wyró˝nieƒ w konkursach „M∏odzi Przedsi´biorczy” oraz

„Najlepszy Produkt Finansowy”. Wydarzeniu patronujà

Marsza∏ek Województwa Âlàskiego Micha∏ Czarski oraz

Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba, po stronie me-

diów zaÊ „Dziennik Zachodni”.

Oprac. Pawe∏ Sikora

FFuunndduusszz  DDoottaaccjjii  IInnwweessttyyccjjii

W ramach Funduszu Dotacji Inwestycji wspó∏finansowa-
ne b´dà przedsi´wzi´cia inwestycyjne zwiàzane ze wzro-
stem konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa i uwzgl´dniajàce
przede wszystkim wdro˝enie nowych technologii oraz od-
nowienie parku maszyn zwiàzanego z kluczowà dzia∏alno-
Êcià produkcyjnà i us∏ugowà.
• Dotacje na inwestycje w technologie innowacyjne prze-
znaczone b´dà na dofinansowanie kosztów zakupu wybra-
nych gotowych lub specjalnie zaprojektowanych rozwià-
zaƒ w zakresie oprzyrzàdowania i oprogramowania,
koniecznych dla podniesienia konkurencyjnoÊci firmy
w zakresie IT. Dotacje b´dà udzielane na pokrycie kosztów
projektów inwestycyjnych, w tym zakup nowego sprz´tu
(np. komputerowego) oraz maszyn, oprzyrzàdowania
i oprogramowania.
• Program dost´pny b´dzie w województwach: DolnoÊlà-
skim, Kujawsko-Pomorskim, Lubelskim, ¸ódzkim, Ma∏o-
polskim, Mazowieckim, Podkarpackim, Podlaskim, Pomor-
skim, Âlàskim, Âwi´tokrzyskim, Warmiƒsko-mazurskim,
Wielkopolskim, Zachodniopomorskim.
Dotacje inwestycyjne b´dà pokrywaç maksymalnie
do 50% ca∏kowitych kosztów kwalifikowanych projektów
(za wyjàtkiem: Poznaƒ, Warszawa – do 30%; Kraków,
Wroc∏aw, Gdaƒsk, Gdynia, Sopot- do 40%). 
• Minimalna kwota dotacji wynosi 2 tys. euro, a maksy-
malna 50 tys. euro.

PPrrooggrraamm  RRoozzwwoojjuu  PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  EEkkssppoorrttoowwyycchh

Program obejmuje dotacje na us∏ugi doradcze w nast´pu-
jàcych obszarach:
• Planowanie eksportu oraz rozwój produktów na eksport 
– dofinansowanie przygotowania Planów Rozwoju Ekspor-
tu Firmy (PREF) (w tym strategii rozwoju firmy, strategii
rozwoju rynku eksportowego, planu finansowego gotowo-
Êci eksportowej), pomoc doradczà w jego realizacji, 
– dofinansowanie wybranych dzia∏aƒ pod kàtem przygoto-
wania firmy do konkurowania na wybranych rynkach eks-
portowych poprzez rozwój i projekt produktu, organizacj´
produkcji i us∏ug, jakoÊç i standardy, opakowanie, zarzà-
dzanie eksportem. 
• Rozwój umiej´tnoÊci zwiàzanych z marketingiem eks-
portowym 
– rozwój umiej´tnoÊci i dzia∏aƒ obejmujàcych badania ryn-
ku, 
– udzia∏ w targach i misjach handlowych, 
– opracowanie i produkcj´ materia∏ów promocyjnych, ma-
teria∏ów wysy∏kowych, 
– poszukiwanie partnerów handlowych, organizacj´ wizyt
firmowych, a tak˝e innego dzia∏ania z zakresu rozwoju ryn-
ku mi´dzynarodowego i promocji. 
• Rozpocz´cie dzia∏aƒ eksportowych 
– wspó∏finansowanie kosztów udzia∏u kadry kierowniczej
w akredytowanych programach doradczych dla firm nie-
eksportujàcych, które planujà wejÊç na rynki eksportowe.
Nacisk po∏o˝ony zostanie na marketing eksportowy oraz
transakcje eksportowe.
Program Rozwoju Przedsi´biorstw Eksportowych skiero-
wany jest do ma∏ych i Êrednich firm w województwach:
Kujawsko-Pomorskim, ¸ódzkim, Mazowieckim, Podkar-
packim, Pomorskim, Âlàskim, Âwi´tokrzyskim, Warmiƒ-
sko-mazurskim, Wielkopolskim. 
• Minimalna kwota dotacji wynosi 1 tys. euro, maksy-
malna 10 tys. euro. Dofinansowanie wynosi 50%.

PPrrooggrraamm  RRoozzwwoojjuu  PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttww

Program obejmuje dotacje na us∏ugi doradcze w nast´pu-
jàcych obszarach: 

– planowanie, marketing i rozwój rynku (w tym dofinanso-
wanie do targów krajowych),
– zarzàdzanie, zarzàdzanie zasobami ludzkimi i szkolenia
dla pracowników, 
– planowanie i rozwój produktu, finanse wewn´trzne
i ksi´gowoÊç, 
– identyfikacja potrzeb w obszarze zapewnienia jakoÊci
i dost´pu do nowych technologii,
– zarzàdzanie produkcjà.
• Program skierowany jest do ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw w województwach: Kujawsko-Pomorskim, Lubel-
skim, ¸ódzkim, Ma∏opolskim, Mazowieckim, Podlaskim,
Pomorskim, Âwi´tokrzyskim, Warmiƒsko-Mazurskim,
Wielkopolskim, Zachodniopomorskim. 
• Dotacja wynosi od 1 tys. euro do 10 tys. euro. Dofinan-
sowanie wynosi 50%.

IInnnnoowwaaccjjee  ii TTeecchhnnoollooggiiee  ddllaa  RRoozzwwoojjuu  MMaa∏∏yycchh  PPrrzzeeddssii´́--
bbiioorrssttww

Granty przeznaczone sà na sfinansowanie kosztów us∏ug
dostarczanych przez specjalistów IT dla ma∏ych i Êrednich
firm, które poszukujà najbardziej odpowiednich dla siebie
rozwiàzaƒ (oprzyrzàdowanie i oprogramowanie, internet). 
• Us∏ugi kwalifikowane obejmujà:
– podstawowe doradztwo w zakresie projektowania i za-
kupu rozwiàzaƒ IT najlepiej odpowiadajàcych potrzebom
g∏ównej dzia∏alnoÊci MSP, w tym projektowanie sieci lo-
kalnych,
– specyfikacj´ technicznà do zakupu, 
– projekty baz danych, 
– rozwój aplikacji oprogramowania oraz wsparcie we
wdra˝aniu i wykorzystaniu rozwiàzaƒ,
– projektowanie i doradztwo w zakresie stron interneto-
wych, 
– doradztwo w doborze oprogramowania do zarzàdzania
firmà i ksi´gowoÊci.
Dotacja wynosi od 1 tys. euro do 10 tys. euro. Dofinanso-
wanie wynosi 50%.
• Program wspiera rozwój i modernizacj´ przedsi´biorstw
w oparciu o nowe technologie.
• Dotacje na us∏ugi doradcze oraz inwestycyjne zwiàzane
z wdra˝aniem nowoczesnych technologii, systemów infor-
matycznych oraz linii produkcyjnych.
• Dotacja wynosi od 1,5 tys. euro do 10 tys. euro na us∏u-
gi doradcze oraz od 2 tys. do 100 tys. euro na us∏ugi inwe-
stycyjne. Dofinansowanie wynosi 50%.

ÂÂcciiee˝̋kkaa  oodd iinnnnoowwaaccjjii  ddoo bbiizznneessuu

Program skierowany jest na finansowanie us∏ug dorad-
czych i inwestycyjnych zmierzajàcych do stworzenia no-
wej firmy innowacyjnej. Dofinansowaç mo˝na doradztwo
zwiàzane z m.in. badaniami rynkowymi, planowaniem
strategicznym, aliansami przedsi´biorstw oraz zakupy ma-
szyn, urzàdzeƒ, linii technologicznych.
• Dotacja wynosi od 3 tys. euro do 30 tys. euro na us∏u-
gi doradcze oraz od 2 tys. do 100 tys. euro na us∏ugi inwe-
stycyjne.
• Terminy sk∏adania wniosków podane zostanà na stro-
nach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci S.A.
w Warszawie. http://www.parp.gov.pl/dotacje.php 

OOpprraacc..  KKrrzzyysszzttooff  SSyykkttaa

PHARE (ang. Poland and Hungary Assi-
stance for Reconstructing of their Econo-
mies) jest funduszem unijnym, którego

g∏ównym celem by∏o przygotowanie nowych
paƒstw do cz∏onkostwa w Unii Europejskiej
oraz pomoc w wyrównaniu ró˝nic gospodar-
czych w krajach kandydujàcych. Fundusz,
utworzony w 1989 roku, do czasu wdro˝enia
programów strukturalnych stanowi∏ najwa˝-
niejszy system pomocy bezzwrotnej skierowa-
nej do krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej.
W chwili obecnej, na skutek opóênieƒ zwiàza-

nych z realizacjà poszczególnych edycji PHA-
RE, polscy przedsi´biorcy mogà korzystaç za-
równo z funduszy strukturalnych, jak i ostat-
nich transz pomocy przedakcesyjnej. 

Programy pharowskie skierowane na roz-
wój ma∏ej i Êredniej przedsi´biorczoÊci pozwa-
lajà na dofinansowanie zarówno dzia∏aƒ dorad-
czych, jak i inwestycyjnych, finansowanie misji
zagranicznych oraz zakupu nowych technologii.
Wsparcie dla przedsi´biorców w ramach edycji
Phare 2003 odb´dzie si´ poprzez pi´ç progra-
mów regionalnych:

JAK KORZYSTAå Z UNII? Dotacje z PHARE 2003JAK KORZYSTAå Z UNII? Dotacje z PHARE 2003
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O
wsparcie mogà ubiegaç si´ osoby fizycz-
ne, które zamierzajà rozpoczàç dzia∏al-
noÊç gospodarczà w formie mikroprzed-
si´biorstwa zatrudniajàcego do 9 osób

w∏àcznie – bez wzgl´du na wiek, p∏eç i posiadane
doÊwiadczenie zawodowe. W ramach programu
mo˝liwe jest otwarcie dzia∏alnoÊci jednoosobowej,
bàdê te˝ spó∏ki zarówno cywilnej, jak i kapita∏owej.
Wy∏àczone ze wsparcia sà jedynie te osoby, które
by∏y w∏aÊcicielami przedsi´biorstwa i prowadzi∏y
dzia∏alnoÊç gospodarczà po 1 stycznia 2004 r. Oso-
by bezrobotne mogà skorzystaç ze wsparcia o ile nie
sà zarejestrowane w urz´dach pracy.

Pierwszeƒstwo do uzyskania wsparcia b´dzie
przys∏ugiwaç osobom odchodzàcym z rolnictwa,
osobom zagro˝onym utratà zatrudnienia oraz m∏o-
dzie˝y do 25 roku ˝ycia niezarejestrowanej jako
bezrobotna.

Formy pomocy
Izba jako jedna z szesnastu instytucji na tere-

nie województwa Êlàskiego zdoby∏a akredytacj´
do realizacji programu ZPORR 2.5 i zajmie si´ je-

go kompleksowà obs∏ugà w Tychach. Pomoc z na-
szej strony obejmie us∏ugi informacyjne, doradz-
two oraz szkolenia z zakresu prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej – podkreÊla Zbigniew
Gieleciak, Prezes Zarzàdu OIPH Tychy. Po zakoƒ-
czeniu cyklu szkoleniowego i rejestracji w∏asnych
firm przez osoby uczestniczàce w projekcie plano-
wane jest równie˝ pó∏roczne wsparcie pomostowe
beneficjentów w wysokoÊci 700 z∏ miesi´cznie
oraz dotacja inwestycyjna do 20 tys. z∏. 

Wsparcie pomostowe b´dzie mia∏o charakter
bezzwrotnej dotacji, majàcej na celu pomoc w po-
czàtkowej fazie prowadzenia dzia∏alnoÊci, a˝
do uzyskania p∏ynnoÊci finansowej. Przyslugujàce
przedsi´biorcy 700 z∏. miesi´cznie stanowi mniej
wi´cej równowartoÊç miesi´cznych op∏at z tytu∏u
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne (ZUS), zdro-
wotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe. Cho-
cia˝ wsparcie pomostowe b´dzie udzielane przez
szeÊç miesi´cy, nale˝y pami´taç, ˝e mo˝e zostaç
przed∏u˝one o kolejne szeÊç w przypadku utrzy-
mujàcej si´ s∏abej kondycji finansowej przedsi´-
biorcy.

Jak zaznaczyliÊmy, pomoc finansowa mo˝e
byç równie˝ przyznana w formie jednorazowej do-
tacji inwestycyjnej przeznaczonej na rozwój dzia-
∏alnoÊci. Pu∏ap dotacji wynosi 20 tys. z∏, co stanowi
maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych.
Przedsi´biorca jest zobligowany sfinansowaç pozo-
sta∏e 25 % kosztów, wnoszàc wk∏ad w∏asny. Uzy-
skane w ten sposób pieniàdze mo˝e przeznaczyç
na sfinansowanie pierwszych inwestycji w firmie,
np. zakup wyposa˝enia, sprz´tu albo mebli, zgodnie
z opracowanym przez siebie biznesplanem.

***

Wszelkich informacji nt. realizacji progra-
mu „Promocja Przedsi´biorczoÊci” udziela
w siedzibie OIPH Tychy Krzysztof Sykta (tel.
kontaktowy 32 327 72 77)

Bliêniaczy program realizowany b´dzie
w powiecie bieruƒsko-l´dziƒskim we wspó∏pra-
cy Okr´gowej Izby Przemys∏owo-Handlowej
w Tychach z Centrum Przedsi´biorczoÊci S.A.
z Woli (tel. kontaktowy: 32 211 91 77).

Krzysztof Sykta, Pawe∏ Sikora

Banki i firmy potrzebujà si´ nawzajem. Opty-
malnà symbioz´ w Êrodowisku ekonomicznym
mogà dziÊ zapewniç nowoczesne produkty „u-
szyte” na miar´ rzeczywistych potrzeb przedsi´-
biorców. Sektor ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw stanowi podstawowy potencja∏
gospodarczy kraju. MÂP wytwarza najwi´kszy
wolumen dóbr oraz generuje miliony miejsc
pracy. Jego funkcjonowanie i rozwój nie by∏by
jednak mo˝liwy bez wsparcia finansowego ban-
ków, a tak˝e ich us∏ug niezb´dnych w prowadze-
niu dzia∏alnoÊci gospodarczej. Z bogatej oferty
us∏ug i produktów skierowanych do ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, postanowiliÊmy
zwróciç uwag´ na niektóre z nich. Skoncentro-
waliÊmy si´ wy∏àcznie na wybranych bankach,
których placówki znajdujà si´ w Tychach.

P
rzeglàd rozpoczynamy od Banku Spó∏-
dzielczego, który zdecydowa∏ si´ zaprezen-
towaç nam propozycj´ rachunku bie˝àcego
dla klientów instytucjonalnych. Produkt

charakteryzuje si´ bogatà gamà us∏ug dodatkowych:
Home Net – mo˝liwoÊç dokonywania zleceƒ przez
Internet, Bankofon – system zarzàdzania rachun-
kiem za poÊrednictwem telefonu, SMS Banking –
system powiadamiania klienta o stanie konta i prze-

prowadzonych operacjach za poÊrednictwem sms-
-u wysy∏anego na komórk´ klienta. – Bank Spó∏-
dzielczy w Tychach jest jednostkà bankowà posia-
dajàcà du˝e doÊwiadczenie i tradycje w obs∏udze
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw – zaznacza w roz-
mowie z nami doradca klienta Wojciech Janosz. –
Za∏o˝ona w 1900 roku placówka funkcjonuje jako
samodzielny podmiot gospodarczy, mo˝e natych-
miastowo reagowaç na potrzeby klientów, elastycz-
nie dostosowujàc ofert´ do ich potrzeb. 

Specyfikà PKO BP jest Êcis∏e nakierowanie
na ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców – podkreÊla
Monika Sapeta z tyskiego oddzia∏u PKO BP. Zwra-
cajàcym uwag´ punktem oferty banku jest tak zwany
„Program Europejski”, przeznaczony dla klientów
zainteresowanych realizacjà projektów ze wsparciem
Êrodków pomocowych Unii Europejskiej. Program
stanowi cz´Êç wsparcia inwestycyjnego, uzupe∏niajà-
cego Êrodki uzyskane z Unii Europejskiej. Obejmuje
tak˝e us∏ugi doradcze, pomoc proceduralnà oraz tak
zwany „monta˝ finansowy projektu” – dobór indy-
widualnych rozwiàzaƒ finansowych dopasowanych
do typu potrzeb klienta i skali jego inwestycji. Klien-
ci majà zagwarantowanà w pe∏ni zindywidualizowa-
nà obs∏ug´. – Nasi doradcy znajàc specyfik´ dzia∏a-
nia klienta, sà w stanie dopasowaç optymalne do jego
potrzeb instrumenty finansowe. Dodatkowym atu-

tem tak zdefiniowanych relacji z odbiorcami us∏ug
banku jest brak anonimowoÊci, poczucie partnerstwa
oraz ̋ ywej ludzkiej wi´zi w kontaktach biznesowych
– dodaje przedstawicielka PKO BP.

Interesujàco przedstawia si´ tak˝e oferta BG˚
S.A.. Przypomnijmy: bank jest uniwersalnym ban-
kiem komercyjnym, jego klientami sà zarówno du-
˝e firmy, jak i ma∏e, Êrednie przedsi´biorstwa oraz
klienci indywidualni. Bank specjalizuje si´ w fi-
nansowaniu rolnictwa, gospodarki ˝ywnoÊciowej
oraz infrastruktury regionalnej. Naszà uwag´
zwróci∏a trwajàca obecnie w BG˚ S.A. promocja
kredytów mieszkaniowych. Klientom, którzy do 30
czerwca tego roku podpiszà umow´ kredytowà
przez ca∏y okres kredytowania bank gwarantuje
zwolnienie z wi´kszoÊci op∏at i prowizji: op∏aty
wst´pnej za rozpatrzenie wniosku, prowizji
za wczeÊniejszà sp∏at´, za gotowoÊç (od niewyko-
rzystanej kwoty kredytu) oraz za zmian´ waluty
kredytu. Atutami propozycji BG˚ w tym zakresie
jest – zdaniem Andrzeja Koseckiego, dyrektora
Regionu Âlàskiego BG˚ S.A. – niewielkie obcià˝e-
nie bud˝etu domowego ze wzgl´du na d∏ugi okres
kredytowania (do 30 lat), mo˝liwoÊç sfinansowa-
nia przez bank 100% wartoÊci inwestycji, karencja
w sp∏acie kapita∏u i odsetek oraz korzystne opro-
centowanie. Wojciech Sobczak

UDZIELAMY DOTACJI!
Do 20 tys. z∏ jednorazowo i 700 z∏ miesi´cznie przez okres pó∏ roku w formie bezzwrotnych dotacji mogà otrzy-
maç osoby rozpoczynajàce w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà w ramach uruchomionego programu „Promocja
Przedsi´biorczoÊci” (dzia∏anie 2.5 ZPORR). W Tychach dystrybucj´ Êrodków, szkolenia oraz kampani´ informa-
cyjnà zwiàzane z programem poprowadzi Okr´gowa Izba Przemys∏owo-Handlowa w Tychach. Dotacja na reali-
zacj´ tych celów wynosi blisko milion z∏otych.

Produkty finansowe dla przedsi´biorstw 
w ofercie tyskich bankówRA

PO
RT

: 
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G
∏ównym celem badaƒ by∏o zdiagnozowa-
nie kondycji lokalnych przedsi´biorstw,
ich dalszych kierunków rozwoju, napo-
tykanych barier w funkcjonowaniu

na rynku, a tak˝e poznanie obszarów, w których fir-
my b´dà ubiegaç si´ o dofinansowanie z funduszy
unijnych. Cz´Êç pytaƒ badawczych zadano w celu
uchwycenia tendencji wyst´pujàcych na rynku pra-
cy, szczególnie w kontekÊcie zatrudniania przez pra-
codawców nowych kadr – w tym m∏odych osób
koƒczàcych nauk´ oraz kobiet. 

Bariery i cele
Badania wykaza∏y, ˝e pracodawcy jako g∏ów-

nà barier´ rozwojowà w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej postrzegajà problemy w dost´pie
do kapita∏u (35% wskazaƒ). TrudnoÊç w pozyska-
niu potrzebnego kapita∏u przedsi´biorcy t∏umaczà
zbyt drogimi kredytami. Oprócz barier w dost´pie
do kapita∏u, lokalni pracodawcy stosunkowo cz´-
sto (16% wskazaƒ) mówili o wyst´pujàcych w ich
firmach brakach kadrowych, zw∏aszcza zaÊ o defi-
cycie tzw. „fachowców” (to z pewnoÊcià sygna∏
widocznej poprawy sytuacji na rynku zatrudnienia
dla osób legitymujàcych si´ konkretnymi kwalifi-
kacjami i doÊwiadczeniem zawodowym).

Zdecydowana wi´kszoÊç badanych przedsi´-
biorstw (blisko 70%) wyrazi∏a zainteresowanie
ubieganiem si´ o dofinansowaniem z funduszy
unijnych. SpoÊród nich najwi´cej deklaruje zamiar

ubiegania si´ o dofinansowanie z funduszy unij-
nych w obszarach inwestycyjnych (56%) oraz tych,
które zwiàzane sà z rozwojem zasobów ludzkich
(13%) i politykà jakoÊci (11%).

Kondycja kadr
Badania udowodni∏y tak˝e, ˝e rynek pracy

miasta Tychy cechuje si´ bardzo du˝à dynamikà,
je˝eli chodzi o zatrudnialnoÊç nowych kadr. Zde-
cydowana wi´kszoÊç pracodawców – bo a˝ 92%
stwierdzi∏o, i˝ w okresie ostatnich 12 miesi´cy za-
trudnili co najmniej jednego pracownika. Jednak˝e
nie zawsze by∏y to nowe miejsca pracy. W wielu
firmach, przyjmujàc nowe osoby do pracy, nie
tworzono dodatkowych miejsc pracy lecz uzupe∏-
niano wakaty w zwiàzku z fluktuacjà kadr. 

Wi´kszoÊç firm (72%) stwierdzi∏o, ̋ e przyjmo-
wa∏y do pracy zarówno kobiety, jak i m´˝czyzn.

27% przedsi´biorstw przyjmowa∏o do pracy tylko
m´˝czyzn, a 1% tylko kobiety. Przebadane firmy
w okresie ostatniego roku zatrudni∏y w sumie ponad
1 900 nowych osób, w tym ok. 800 kobiet. Zatrud-
niane kobiety stanowi∏y ok. 41% ogó∏u przyjmowa-
nych do pracy. Idàc dalej tym Êladem, zapytano fir-
my, które nie zatrudnia∏y kobiet o powody takiego
stanu rzeczy. W wi´kszoÊci przypadków (60%) za-
decydowa∏a specyfika bran˝y: badania udowodni∏y,
˝e zw∏aszcza w bran˝y: motoryzacyjnej, budowla-
nej i transportowej preferuje si´ m´˝czyzn ze
wzgl´du na ich okreÊlone cechy psychofizyczne.
Wi´ksza iloÊç miejsc pracy dla m´˝czyzn w Ty-
chach implikuje wyraênà nadreprezentacjà kobiet
w bezrobociu. W Tychach na ka˝dych 100 bezro-
botnych 58 stanowià kobiety. Dla porównania mo˝-
na zaznaczyç, ˝e w Polsce bezrobotne kobiety sta-
nowià ok. 53% ogó∏u bezrobotnych.

Opr. dr Rafa∏ Muster
Szczegó∏owy raport z badaƒ OIPH Tychy

opublikuje z koƒcem maja.

E
URES Êwiadczy nast´pujàce us∏ugi:
udziela bezrobotnym i innym osobom po-
szukujàcym pracy pomocy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia zgodnie

z prawem swobodnego przep∏ywu pracowników,
udziela pracodawcom pomocy w uzyskaniu pra-
cowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawo-
dowych, inspiruje i organizuje kontakty bezrobot-
nych i poszukujàcych pracy z pracodawcami,
informuje o sytuacji na rynku pracy, z uwzgl´dnie-
niem wyst´pujàcych tam zawodów deficytowych

i nadwy˝kowych, przeciwdzia∏a i zwalcza poja-
wiajàce si´ przeszkody w mobilnoÊci w dziedzinie
zatrudnienia.

Pracodawcy zainteresowani skorzystaniem
z us∏ug EURES przy zatrudnianiu pracowników
z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego
powinni skontaktowaç si´ w pierwszej kolejnoÊci
z pracownikiem EURES w Powiatowym lub Woje-
wódzkim Urz´dzie Pracy. W realizacj´ celów
wspierania mobilnoÊci pracowników zaanga˝owa-
nych jest ponad 700 doradców w ca∏ym EOG.

W Polsce doradcy EURES pracujà w ka˝dym Wo-
jewódzkim Urz´dzie Pracy. Wspierajà ich powia-
towi asystenci EURES zatrudnieni w Powiatowych
Urz´dach Pracy. 

Wszystkich pracodawców zainteresowanych
korzystaniem z us∏ug EURES zapraszamy do Po-
wiatowego Urz´du Pracy w Tychach, ul. Budowla-
nych 59, II pi´tro, pokój 207. 

dr Rafa∏ Muster
Powiatowy Urzàd Pracy w Tychach

èród∏o: materia∏y WUP Katowice. Wi´cej in-
formacji o us∏ugach EURES mo˝na znaleêç
na stronie internetowej: www.europa.eu.int/eures.
Tam tak˝e znajduje si´ baza CV osób poszukujà-
cych pracy (tzw. CV search). Wed∏ug stanu
na dzieƒ 14 marca br. w bazie „CV search” zare-
jestrowane by∏y 95 732 osoby – g∏ównie specjali-
Êci z gastronomii, programiÊci komputerowi, in-
formatycy, mened˝erowie ds. sprzeda˝y
i marketingu. 

Centrum Aktywizacji Rynku Pracy

Czas inwestycji, czas fachowców...
Okr´gowa Izba Przemys∏owo-Handlowa w Tychach z pomocà s∏u˝b zatrudnienia Powiatowego Urz´du Pracy w Ty-
chach przeprowadzi∏a badania ankietowe pt.: „Analiza potencja∏u gospodarczego lokalnych pracodawców w kon-
tekÊcie aktywizacji rynku pracy”. Badania obj´∏y kilkaset lokalnych firm, zatrudniajàcych minimum 10 pracowni-
ków (wyniki opracowano na podstawie 119 zwróconych ankiet). Projekt zrealizowano w ramach prowadzonego
przez OIPH Centrum Aktywizacji Rynku Pracy – placówki dofinansowanej ze Êrodków unijnego funduszu Phare.

Poszukujesz pracownika z europejskim doÊwiadczeniem?

Europejskie s∏u˝by zatrudnienia EURES dla pracodawców
EURES (Europejskie S∏u˝by Zatrudnienia) sà siecià wspó∏pracy Publicznych S∏u˝b Zatrud-
nienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i mi´dzynarodowych, dzia∏ajà-
cych w obszarze zatrudnienia (takich jak zwiàzki zawodowe, organizacje pracodawców,
w∏adze lokalne i regionalne). Organizacja wspiera mobilnoÊç pracowników na mi´dzyna-
rodowym rynku pracy. Sieç EURES funkcjonuje w krajach Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria). Zosta∏a powo∏a-
na przez Komisj´ Europejskà, przez którà jest jednoczeÊnie koordynowana. 



Impuls: Dobry pracownik, to pracownik
wykwalifikowany. Czy faktycznie przedsi´-
biorcy dobrze rozumiejà dziÊ ten truizm?

Anna Kepka: Podnoszenie kwalifikacji
pracowniczych sta∏o si´ obecnie wa˝nym ele-
mentem rozwoju przedsi´biorstw. Aktualne ten-
dencje skierowane sà na stopniowe zwi´kszanie
roli tak zwanych szkoleƒ „mi´kkich”, promujà-
cych g∏ównie umiej´tnoÊci interpersonalne, za-
pewniajàce praktycznà wiedz´ z zakresu efek-
tywnej autoprezentacji. Obejmujà one programy
szkoleƒ sprzeda˝owych, handlowych, public re-
lations, kreowania wizerunku, technik negocja-
cji, budowania dobrej atmosfery w miejscu pra-
cy, organizacji czasu pracy, sztuki umiej´tnego
radzenia sobie ze stresem i temu podobne. Wy-
tworzy∏a si´ dziÊ prawdziwa moda na te kierun-
ki szkoleƒ, z drugiej strony dynamicznie zmie-
niajàcy si´ rynek pracy wymusza – szczególnie
na m∏odych ludziach – posiadanie umiej´tnoÊci
szerszych ni˝ wiedza czysto teoretyczna. Z ko-
lei rolà tak zwanych szkoleƒ „twardych” jest
udost´pnianie i aktualizacja wiedzy personelu
firmy. Szkolenia w zakresie prawa pracy, prze-
pisów podatkowych, ksi´gowoÊci, kadr i p∏ac sà
niezb´dnym ogniwem funkcjonowania przed-
si´biorstw wtopionych w zmienne uwarunkowa-
nia ekonomiczno-prawne. Mog´ powiedzieç, ˝e
wspomniane dwa modele szkoleƒ nie sà konku-
rencyjne lecz komplementarne. Po∏àczenie
„twardych” i „mi´kkich” umiej´tnoÊci le˝y
w interesie zarówno pracodawcy, jak i pracow-
nika. 

Czy jednak w interesie pracodawcy nie
jest najpierw mieç pracownika „wiedzàcego”,
a dopiero póêniej „umiejàcego”?

Ârednie i ma∏e przedsi´biorstwa, a nawet
mikroprzedsi´biorstwa dostrzegajà ju˝ znaczàce
korzyÊci wynikajàce ze szkoleƒ „mi´kkich”,
niemniej barierà cz´sto okazuje si´ ich cena.
Z regu∏y firma dysponujàca ograniczonym bu-
d˝etem na podnoszenie kwalifikacji swojej ka-
dry wysy∏a pracowników na szkolenia „twarde”.
Wychodzi si´ bowiem z za∏o˝enia, ˝e ich atuty
tu i teraz b´dà wi´ksze i ∏atwiej mierzalne. Nie-
mniej jednak w perspektywie d∏ugofalowej to
w∏aÊnie umiej´tnoÊci „mi´kkie” stajà si´ bez-
cennym i wymiernym kapita∏em ka˝dej firmy. 

Co zatem oznacza dla firmy i jej pracow-
ników w∏aÊciwie dobrany program szkolenio-
wy?

Pracownik innowacyjny i kreatywny ozna-
cza zysk i rozwój firmy. Tu pojawia si´ jednak
kolejny problem – brak w∏aÊciwej motywacji.
W przekonaniu przedsi´biorców podnoszenie
kwalifikacji zawodowych to nie tylko strata pie-
ni´dzy ale i czasu. Tymczasem zalety szkoleƒ sà
ogromne, zarówno w perspektywie krótko, jak

i d∏ugofalowej. Nawet „mi´kkie” umiej´tnoÊci
szybko przyczyniajà si´ do wydatnego podnie-
sienie kultury obs∏ugi klienta, przek∏adajàc si´
tym samym na progresj´ wyników sprzeda˝o-
wych firmy, wzrost konkurencyjnoÊci oraz po-
praw´ jej wizerunku. Przedsi´biorcy zatroskani
d∏ugofalowà strategià rozwoju swoich firm,
szkolàc ludzi, inwestujà tak naprawd´ we
wzrost wydajnoÊci pracy, kreatywnoÊç swoich
pracowników, ich samorealizacj´ oraz lepszà at-
mosfer´ w firmie. Szkolenia majà jeszcze jeden
wa˝ny atut – w warunkach nowoczesnej gospo-
darki rynkowej i Êcis∏ej konkurencji, dobrze wy-
szkolony pracownik tworzy, obok jakoÊci pro-
duktu i standardów obs∏ugi klienta, swoistà
wartoÊç dodanà firmy. 

Anna K´pka jest dyrektorem oÊrodka szko-
leniowo-doradczego Businnes Center 1 z Kato-
wic.

Rozmawia∏: Wojciech Sobczak
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Najbli˝sze szkolenia organizowane
przez Okr´gowà Izb´ Przemys∏owo-
-Handlowà w Tychach:

• 17 maj, godz. 9.00-15.00 – szkolenie jednodnio-

we „Rekrutacja i selekcja kadr”. Koszt uczestnictwa:

200 z∏/osoba. 

• 19 maj, godz. 9.00-15.00 – szkolenie jednodnio-

we „Negocjacje – techniki i wskazówki praktyczne”.

Koszt uczestnictwa: 150z∏/osoba.

• 7 czerwiec, godz. 9.00-15.00 – szkolenie jedno-

dniowe „Mobbing – tortury psychiczne w stosunkach
pracy”. Koszt uczestnictwa: 250 z∏/osoba.

• 15 czerwiec, godz. 9.00-15.00 – szkolenie jedno-

dniowe „Coaching”. Koszt uczestnictwa: 250 z∏/osoba.

• Do koƒca maja prowadzimy tak˝e zapisy na adre-

sowane do pracowników warsztaty z podstaw obs∏u-
gi komputera. Zaj´cia prowadzone w czterech gru-

pach o ró˝nym stopniu zaawansowania poÊwi´cone

b´dà praktycznej nauce obs∏ugi pakietu MS Office

(programy biurowe) oraz aplikacji zwiàzanych z Inter-

netem (www, klient poczty elektronicznej). Czas trwa-

nia kursu: 4 tygodnie (12 godzin/grupa). Koszt

uczestnictwa: 150 z∏/osoba (firmy czlonkowskie),

200 z∏/osoba (pozosta∏e).

Szkolenia dla osób poszukujacych
pracy w ramach Centrum Aktywizacji
Rynku Pracy
• Do koƒca maja prowadzimy zapisy na nieodp∏atne

warsztaty z podstaw obs∏ugi komputera (MS Office,

Internet, e-mail). Zaj´cia prowadzone b´dà w czte-

rech grupach od poniedzia∏ku do czwartku w godz.

9.00 – 10.30 przez okres 4 tygodni (6 godzin/gru-

pa). Poczàtek zaj´ç poprzedzi spotkanie organizacyj-

ne majàce na celu wy∏onienie grup o ró˝nym stopniu

zaawansowania.

• W ka˝dy drugi i czwarty wtorek miesiàca w siedzi-

bie Izby odbywajà si´ nieodp∏atne szkolenia kompe-

tencyjne dla osób poszukujàcych pracy prowadzone

przez psycholog Aleksandr´ Zwyrtek. Do tej pory od-

by∏y si´ m.in. nast´pujàce zaj´cia: „Komunikacja in-

terpersonalna”, „Rozmowa kwalifikacyjna – porady

i wskazówki”, „Skuteczne dzia∏anie – tworzenie i re-

alizacja zamierzonych planów”. Szkolenia koƒczà si´

uzyskaniem certyfikatu. Prosimy o telefoniczne zg∏o-

szenia udzia∏u.

Szczegó∏owych informacji na temat szkoleƒ
udziela Anna Pi´ta (tel. 32 327 72 77). Program
szkoleƒ oraz formularz zg∏oszenia udzia∏u dost´pne
sà tak˝e na internetowej stronie OIPH Tychy (www.
izba. tychy. pl).

Dy˝ury specjalistów 
(us∏ugi nieodp∏atne). 

Od lutego OIPH organizuje: dy˝ury konsularne
Milana Peprnika, Konsula RC w Katowicach (terminy

do uzgodnienia), dy˝ury doradcy podatkowego
z „Grupy Gumu∏ka – Kancelaria Prawa Finansowego

Sp. z o.o.” (ka˝dy drugi wtorek miesiàca w godz. 9.00

– 11.00), dy˝ury doradcy ubezpieczeniowego (Grze-

gorz P∏u˝ek z „G.P. & Partners”, terminy do uzgodnie-

nia), dy˝ury eksperta ds. bezpieczeƒstwa biznesu
(Anna S∏odczyk z ASA, termin do uzgodnienia), dy˝u-
ry doradcy teleinformatycznego (Marcin Grzanka

z Crowley Data Poland Sp. z o.o.) oraz dy˝ury dorad-
cy kredytowo-finansowego i doradcy ksi´gowo-finan-
sowego (Bo˝ena Bàk z Licencjonowanego Biura Ra-

chunkowego WABB z Tychów, terminy

do uzgodnienia).

NOWOCZESNE 
KADRY Z ekspertem rozmawiamy o roli

szkoleƒ i koniecznoÊci podnosze-
nia kwalifikacji pracowniczych.




