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Uroczystà galà i cyklem semi-
nariów 18 stycznia rozpocznà
si´ obchody 10-lecia Okr´go-
wej Izby Przemys∏owo-Han-

dlowej w Tychach.
Z dniem zało˝enia Izby w roku 1997

rozpocz´∏a si´ historia samorzàdu go-
spodarczego w Tychach. Na prze-
strzeni kolejnych lat samorzàd
wspierany przez tyskie Êrodowisko
akademickie i w∏adze miasta
osiàgnà∏ obecnà form´ i sta∏ si´ jednà
z kluczowych instytucji decydujàcych
o wymiarze lokalnej przedsi´bior-
czoÊci. Do dziÊ OIPH Tychy przeprowa-
dzi∏a kilkadziesiàt inicjatyw, z których
wi´ksza cz´Êç jest kontynuowana obec-
nie, a cz´Êç zyska∏a zasi´g ogólnopolski.

1997-2007. Okr´gowa Izba Przemys∏owo-Handlowa w Tychach obchodzi 10-lat.

18tys. zł bezzwrotnej dotacji
dla nowopowstających firm. Więcej str. 12-13...
Projekt „Aktywizacja postaw przedsiębiorczych poprzez samozatrudnienie” (ZPORR 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”) finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet: rozwój
przedsi´biorczoÊci
O roli regionalnych MSP
i współpracy regionów
w strategii dla Âlàska roz-
mawiamy z Januszem Mo-
szyƒskim, Marszałkiem
Województwa Âlàskiego.

t str. 6

Skorzystajà wszyscy
O roli partnerstw publiczno-
-prywatnych oraz stanie
komercjalizacji Êlàskich
przedsi´biorstw rozmawiamy
z Tomaszem Pietrzykowskim,
Wojewodà Âlàskim.

t str. 5

Małgorzata Handzlik, Poseł do Parlamentu
Europejskiego: „Usługi – przyszłoÊç polskiej
gospodarki w Unii Europejskiej”. t str. 12

Samorzàd powszechny...
„Hasło DBAMY O PRZEDSI¢BIORCÓW
stało si´ wyrazem naszej misji”.
Rozmowa z Andrzejem Arendarskim,
Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej. t str. 10

Dekada samorzàdu
gospodarczego w Tychach

Integrator promotorem t str. 2
OIPH Tychy: 1997-2007 t str. 4
Galeria dziesi´ciolecia t str. 8-9

Medal 10-lecia Okr´gowej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Dekada samorzàdu gospodarczego w Tychach t Za∏ó˝ firm´. Otrzymasz dotacj´ t Galeria dziesi´ciolecia t Nowe rozdanie. Jak korzystaç z Unii?
t Tychy przed wielkà szansà t KIGNET – izbowy system wsparcia przedsi´biorstw t „Czyste Tychy” – kanalizacja w europejskim stylu t Kalendarium
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oddajemy do Paƒstwa ràk czwarty numer
magazynu Okr´gowej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Tychach. To wyjàtkowe
wydanie „Impulsu” – towarzyszy bowiem
obchodom 10-lecia naszej organizacji.

Na kolejnych stronach staramy si´
podsumowaç dekad´ funkcjonowania ty-
skiego samorzàdu gospodarczego i przed-
stawiç inicjatywy, które przez ostatnie
dziesi´ç lat nadawały ton rozwojowi i in-
tegracji lokalnego Êrodowiska biznesu.
Poznajàc nasze doÊwiadczenia, przeko-
najà si´ Paƒstwo nie tylko o szczególnym
znaczeniu cezury roku 1997, ale i niezwy-
kłej ˝ywotnoÊci zainicjowanych wówczas
działaƒ – „Impuls” dokumentuje ich kon-
sekwentny rozwój do stanu obecnego
i daje Êwiadectwo gł´bokich przemian
i modelu biznesowego i narz´dzi wspoma-
gajàcych przedsi´biorczoÊç.

Jubileuszowy „Impuls” obok licznych
analiz zawiera równie˝ aktualnoÊci, obok
głosów przedstawicieli tyskiego samo-
rzàdu i Êrodowiska biznesu tak˝e opinie
kluczowych postaci ˝ycia społeczno-go-
spodarczego województwa Êlaskiego –
na łamach numeru goÊcimy m.in.
Wojewod´ Âlàskiego Tomasza Pietrzy-
kowskiego, Marszałka Województwa Âlà-
skiego Janusza Moszyƒskiego oraz Poseł
Parlamentu Europejskiego Małgorzat´
Handzlik. GoÊciem specjalnym obecnego
wydania jest Prezes Krajowej Izby Go-
spodarczej Andrzej Arendarski, z którym
rozmawiamy o kierunkach integracji eu-
ropejskiej oraz roli i głównych zadaniach
samorzàdu gospodarczego.

Zapraszam do lektury i współpracy.

ZBIGNIEW GIELECIAK,
Prezes Zarzàdu Okr´gowej Izby

Przemysłowo-Handlowej w Tychach

SZANOWNI PA¡STWO,

Od chwili zało˝enia Izby, od 1997 roku w Pol-
sce diametralnie zmieniły si´ warunki prowa-
dzenia biznesu, a w Êlad za tym równie˝
postawy przedsi´biorców. Jak Pan postrzega
te zmiany? Jaki wymiar majà one tu, lokalnie?

Zmiany faktycznie sà dogł´bne, bo i ich
geneza jest wyjàtkowa... Dzisiejsze postawy
przedsi´biorców z jednej strony pozostajà
pod wpływem warunków zewn´trznych
na czele z wejÊciem Polski do Unii Europej-
skiej, z drugiej zaÊ czynników wewn´trznych
zwiàzanych mi´dzy innymi z nowymi uregu-
lowaniami prawnymi w zakresie prowadze-
nia działalnoÊci gospodarczej. Ze zmianami
w kulturze organizacyjnej przedsi´biorstw

wià˝e si´ równie˝, co oczywiste, zmiana ich
oczekiwaƒ wzgl´dem instytucji otoczenia
biznesu, w tym samorzàdu gospodarczego.

Jeszcze kilka lat temu najistotniejszà dla
nas sprawà była integracja Êrodowiska biz-
nesu i reprezentowanie go wobec władz lokal-
nych i krajowych. Takie było konkretne
zapotrzebowanie! Powstałe 6 lat temu we-
wn´trzne agendy (np. Komitet Budowlany,
Komitet Medyczny, Tyski Klub Biznesu) oraz
liczne przedsi´wzi´cia cykliczne skutecznie
promowały postawy i działalnoÊç zrzeszo-

nych w nich podmiotów. Jednak po otwarciu
rynku europejskiego zdecydowanie najwi´cej
kłopotów przedsi´biorcom sprawiał brak do-
st´pu do rzetelnej i kompleksowej informacji.

Izba z czasem wyspecjalizowała si´
w konsultingu i obsłudze programów unij-

nych zorientowanych na doradztwo, szko-
lenia i dystrybucj´ Êrodków pomocowych.
Obawy i nadzieje zwiàzane z wejÊciem
Polski do UE sà od tej pory przedmiotem
organizowanych przez nas konferencji
i seminariów przybli˝ajàcych warunki
funkcjonowania przedsi´biorstw w Unii.
Mo˝na stwierdziç, ˝e w Êlad za potrzeba-
mi lokalnych przedsi´biorców z integrato-
ra Êrodowiska przedsi´biorców stopniowo
ewoluowaliÊmy do funkcji promotora
wszelkich aspektów przedsi´biorczoÊci.

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
na terenie gminy Tychy (wg wielkości zatrudnienia):
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Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie gminy Tychy (wg sekcji gospodarki):

przemysł, działalność produkcyjna
budownictwo
handel
hotele, restauracje
transport

pośrednictwo finansowe
edukacja
obsługa nieruchomości
administracja publiczna
pozostała działalność usługowa 

* W nawiasach podano liczbę podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy Tychy, lecz odprowadzających podatki do II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.
Zestawienie nie obejmuje firm działających w Tychach, ale opłacających podatki zgodnie z właściwością miejscową siedzib (tu m.in. ogólnopolskie sieci handlowe).

3091
3253
(+31)

administracja
publiczna

Integrator promotorem
Rozmowa ze Zbigniewem Gieleciakiem,
Prezesem Zarzàdu Okr´gowej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

v Chciałbym, aby w dyskusji o sukcesach Izby,
ale i oczekiwaniach, które nie zostały w pełni
spełnione wzi´ła udział jak najwi´ksza liczba
przedsi´biorców i partnerów Izby
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Okr´gowa Izba Przemysłowo
Handlowa w Tychach obcho-
dzi 10-lecie istnienia. To
znakomita okazja, by podsu-

mowaç dotychczasowe osiàgni´cia
i pokusiç si´ o plany na przyszłoÊç.

Wielkà zasługà Izby jest stworzenie
platformy integrujàcej Êrodowisko ty-
skich przedsi´biorców. Organizowane re-
gularnie seminaria, warsztaty, wykłady
– wszystko to składa si´ na kompleksowà
ofert´ OIPH. Jej atrakcyjnoÊç polega
na tym, ˝e członkowie Izby odnoszà wy-
mierne korzyÊci z przynale˝noÊci do tej
organizacji.

Najbli˝sze lata stworzà kolejne wiel-
kie szanse dla tyskiego biznesu. Rusza
ogromna inwestycja – budowa kanaliza-
cji w dzielnicach obrze˝nych, napłynà te˝
znaczàce Êrodki w ramach kolejnych pro-
jektów unijnych. Wszystko to, w połàcze-
niu z wysokim wzrostem gospodarczym,
przeło˝y si´ z pewnoÊcià na kondycj´ ty-
skich firm.

Z punktu widzenia tyskiego samorzà-
du OIPH jest wiarygodnym i cennym
partnerem w wielu wa˝nych przedsi´-
wzi´ciach. Z okazji jubileuszu 10-lecia
działalnoÊci organizacji składam w imie-
niu władz samorzàdowych oraz swoim
własnym serdeczne gratulacje i ˝yczenia
dalszych sukcesów Zarzàdowi i wszyst-
kim członkom i sympatykom Okr´gowej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

Tychy przed
wielkà szansà
Specjalnie dla „Impulsu”
prezydent miasta Tychy,
Andrzej Dziuba

Jak zdefiniuje Pan główne zadania
i długofalowe cele tyskiej Izby?
Jak sà one realizowane?

Za główne zadanie Izby uwa˝am obecnie
popularyzacj´ idei oraz narz´dzi rozwoju
przedsi´biorczoÊci i to zarówno w grupie
firm dojrzałych, jak i rozpoczynajàcych dzia-
łalnoÊç. Musimy w pełni wykorzystaç obec-
noÊç na otwartym rynku europejskim,
skorzystaç z mo˝liwoÊci jakie dajà nam z jed-
nej strony programy pomocowe, z drugiej zaÊ
ponadnarodowa kooperacja.

Naszym priorytetem jest pomoc przedsi´-
biorcom w pozyskaniu Êrodków finansowych,
a tak˝e pilne wdro˝enie praktyk kooperacji
i wielopłaszczyznowej współpracy sieciowej
przedsi´biorców oraz grup bran˝owych z ró˝-
nych obszarów kraju. Ten ostatni cel wià˝emy
zwłaszcza z rozwijajàcym si´ ogólnopolskim
projektem KIGNET, którego Okr´gowa Izba
Przemysłowo-Handlowa w Tychach jest uczest-
nikiem. Nie mam przy tym wàtpliwoÊci, ˝e aby
realizowaç te najbardziej kluczowe projekty,
wpływajàce tak˝e na rozwój i promocj´ Tychów
jako oÊrodka gospodarczego, konieczna jest
współpraca z firmami o najwi´kszym potencja-
le produkcyjnym, technicznym i finansowym.
WłaÊnie dzi´ki współpracy z nimi mo˝e odbyç
si´ najskuteczniejsza promocja nowoczesnych
technologii i inwestycji w kadry.

W jakim stopniu b´dzie to kontynuacja
obecnych działaƒ, a w jakim nowe
przedsi´wzi´cia?

Konsekwentnie zamierzamy wpływaç
na rozwój i promocj´ przedsi´biorczoÊci lo-
kalnej i kontynuowaç wszystkie strategiczne
działania zainicjowane w mijajàcym dziesi´-
cioleciu. Lokalni przedsi´biorcy mogà wi´c
liczyç na kolejne edycje programów pomoco-

wych, kontynuacj´ działalnoÊci komitetów
bran˝owych, dalsze projekty szkoleniowo-
-doradcze oraz seminaria zgodne z bie˝àcy-
mi potrzebami i wymogami rynku, tak˝e tego
mi´dzynarodowego.

Pragniemy kontynuowaç Êcisłà współprac´
z samorzàdem terytorialnym oraz kluczowymi
instytucjami lokalnego i regionalnego otoczenia
biznesu. Szczególnie wa˝na dla tyskiego Êrodo-
wiska gospodarczego jest współpraca Izby
i przedsi´biorców z Powiatowym Urz´dem Pra-
cy oraz Wy˝szà Szkołà Zarzàdzania i Nauk
Społecznych w Tychach – instytucjami najsil-
niej wpływajàcymi na lokalny rynek zatrudnie-
nia, a w praktyce na kondycj´ tutejszych firm.

Jak w szczegółach b´dà prowadzone
przedsi´wzi´cia długofalowe zadecydujà tak-
˝e wyniki planowanych badaƒ rynku i opinii,
które na wzór zakoƒczonego projektu „Ana-
liza Potencjału Gospodarczego Miasta Ty-
chy” dostarczà nam kluczowych informacji
na temat ogólnych tendencji i kierunków roz-
woju przedsi´biorczoÊci w obszarze gminy
i regionu. Konstruujàc plany na przyszłoÊç,
przyjdzie nam równie˝ dokonaç szczegóło-
wego podsumowania mijajàcej dekady –
chciałbym, aby w dyskusji o sukcesach Izby,
ale i oczekiwaniach, które nie zostały w peł-
ni spełnione wzi´ła udział jak najwi´ksza
liczba przedsi´biorców i partnerów Izby.

***
W imieniu Zarzàdu i pracowników

OIPHTychy chciałbympodzi´kowaç przed-
si´biorcomoraz partneromza dotychczaso-
wà współprac´ i zaanga˝owanie w rozwój
lokalnej przedsi´biorczoÊci wielokrotnie
wykraczajàce poza cele osobiste. Dzi´kuje-
my za opinie, pomoc i poparcie. ˚yczymy
wykorzystania wszystkich nadarzajàcych
si´ szans rozwoju.

Mi´dzynarodowa konferencja „Rok w Unii – przedsi´biorcy w perspektywie współpracy
regionów europejskich”, Zameczek MyÊliwski Promnice, maj 2005 rok.
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Odchwili zało˝enia w 1997 ro-
ku, Izba zabiega o rozwój lo-
kalnych partnerstw. Do tego
celu zmierzała działalnoÊç

powołanych kilka lat póêniej komitetów
bran˝owych skupiajàcych przedstawicieli
bran˝y budowlanej, medycznej oraz komu-
nalnej. Równolegle do integracji Êrodowisk
bran˝owych przy współudziale Izby post´po-
wała współpraca w ramach otoczenia bizne-
su (w tym czasie przy OIPH Tychy powstał
Tyski Klub Biznesu).

Z perspektywy czasu nie mo˝na przece-
niç ani ˝adnego z podj´tych wówczas dzia-
łaƒ, ani jakiegokolwiek z zawiàzanych
partnerstw. Ich rol´ w pełni uzmysławia do-
piero prezentacja 10-letniego dorobku tyskiej
Izby. Dekada działalnoÊci Okr´gowej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Tychach to kilka-
dziesiàt konferencji, seminariów i szkoleƒ,
kilkanaÊcie projektów badawczych, setki go-
dzin doradztwa, ogromnej wartoÊci dotacje
i bezcenne poÊrednictwo handlowe. To
wreszcie niemały wkład w promocj´ miasta.
Podsumowujàc dekad´ działalnoÊci Izby,

koncentrujemy si´ na przedstawieniu przed-
si´wzi´ç najsilniej wpływajàcych na rozwój
i integracj´ tyskiej przedsi´biorczoÊci.

Integracja lokalnej przedsi´biorczoÊci
Okr´gowa Izba Przemysłowo-Handlowa

w Tychach jest inicjatorem licznych spotkaƒ
przedsi´biorców. Do imprez od lat skupiajà-
cych najwi´kszà liczb´ reprezentantów re-
gionalnego Êrodowiska biznesu nale˝à: gala
konkursu „Tyski Lider Przedsi´biorczoÊci”
(6 edycji), gala konkursów „Integrator Roku”
i „Mecenas Kultury i Sztuki” (5 edycji), „No-
woroczne Spotkanie Przedsi´biorców”,
a tak˝e spotkania Tyskiego Klubu Biznesu
i komitetów bran˝owych.

Współpraca mi´dzynarodowa
Izba pozostaje znaczàcym animatorem

współpracy mi´dzynarodowej Êlàskich firm
i instytucji. W ciàgu ostatnich kilku lat zor-
ganizowała szereg wyjazdowych misji gospo-
darczych (m. in. do Czech, Włoch, Chorwacji,
Szwecji, Niemiec, na Słowacj´ i Ukrain´)
i wypracowała stały kalendarz seminariów
poÊwi´conych współpracy regionalnych

przedsi´biorstw z partnerami zagraniczny-
mi. Du˝ym sukcesem Izby jest bez wàtpienia
grudniowe „Forum Gospodarcze” (6 edycji) –
impreza co roku skupia najwy˝szych rangà

przedstawicieli szwedzkiego i Êlàskiego biz-
nesu oraz instytucji publicznych (z okazji Fo-
rum Tychy goÊciły m.in. ambasadora Matsa
Staffanssona, a tak˝e przedstawicieli władz
samorzàdowych szwedzkich regionów Za-
chodniej Gotalandii, Skane czy gminy Hud-
dinge).

W ciàgu 10 minionych lat nie brakowało
okazji do dyskusji i wymiany doÊwiadczeƒ
w mi´dzynarodowym gronie ekspertów
i przedsi´biorców. Izba wielokrotnie organizo-
wała seminaria monograficzne („Dzieƒ Serb-
ski”, 2003; „Dzieƒ Czeski”, 2003; „Forum
Polsko-Izraelskie”, 2003) i zapewniała swym
członkom mo˝liwoÊç konsultacji z wybitnymi
zagranicznymi praktykami i przedstawiciela-
mi placówek dyplomatycznych (m.in. z Piotrem
Czosnykà, Tarasem Fedakiem, Bedrichem Ko-
peckym, Schewachem Weissem, Vesnà Ranciç,
Josefem Byrtusem, Mílanem Peprníkiem, John-
nym Bröndtem). Wiele z zawiàzanych wówczas
partnerstw zaowocowało kontraktami dla ty-
skich firm i zdecydowało o o˝ywieniu współ-
pracy mi´dzynarodowej w obszarze Tychów
i Âlàska (Izba współorganizowała m.in. wizyt´
przedstawicieli niemieckiego samorzàdu go-
spodarczego i Fundacji im. Konrada Adenau-
era w Województwie Âlàskim, a tak˝e
organizowała prezentacj´ firm niemieckich,
francuskich, czeskich oraz szwedzkich na Ty-
skich Targach Budownictwa i Przedsi´biorczo-
Êci). Skutkiem współpracy z Republikà Czeskà
było powołanie przy tyskiej Izbie stałego przed-
stawicielstwa Czesko-Polskiej Izby Handlowej
z Ostrawy (paêdziernik 2004 r.).

Programy pomocowe
„Teraz Przedsi´biorczoÊç”, 2003; „Cen-

trum Aktywizacji Rynku Pracy” i „Gminne
Centrum Informacji”, 2004; „Samozatrudnie-
nie szansà – promocja przedsi´biorczoÊci

Okr´gowa Izba Przemysłowo-Han-
dlowa w Tychach skupia ponad 150
firm, zatrudniajàcych łàcznie ponad 6 ty-
si´cy osób. Od 2002 r. jest członkiem Kra-
jowej Izby Gospodarczej, funkcjonuje
w ogólnopolskiej sieci KIGNET, a tak˝e
w ramach Krajowego Systemu Usług.

10 lat tyskiej Izby to jednoczeÊnie 10 lat tyskiego samorzàdu gospodarczego. To okres kluczowych zmian rynkowych
i niełatwa droga od integracji lokalnego Êrodowiska biznesu po rozwój mi´dzynarodowej współpracy tyskich przedsi´-
biorców w ramach Unii Europejskiej.

OIPH Tychy: 1997-2007

VI Forum Gospodarcze, Zameczek MyÊliwski Promnice, grudzieƒ 2005 rok
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w powiecie tyskim” 2005; „KIGNET. Izbowy
System Wsparcia KonkurencyjnoÊci Polskich
Przedsi´biorstw”, 2005; „Aktywizacja Postaw
Przedsi´biorczych”, 2006 – to najwa˝niejsze
projekty unijne podejmowane przez OIPH
w Tychach. Wszystkie znakomicie wpisały
si´ w ogólnà strategi´ działania instytucji
i przyczyniły si´ do wzrostu liczby podmio-
tów gospodarczych, wsparcia polityki zatrud-
nienia lokalnych firm i umocnienia tyskich
instytucji otoczenia biznesu.

Promocja tyskiego biznesu
– targi, konferencje i seminaria

To jeden z kluczowych obszarów działal-
noÊci tyskiego samorzàdu gospodarczego.
Targi, konferencje i seminaria organizowa-
ne lub współorganizowane przez Okr´gowà
Izb´ Przemysłowo-Handlowà zawsze mogły
liczyç na du˝à frekwencj´ i zawsze stanowià
doskonałe forum promocji przedsi´biorczo-
Êci.

WÊród najwa˝niejszych imprez tego typu
nale˝y wymieniç „Tyskie Targi Budownictwa
i Przedsi´biorczoÊci” (6 edycji, co roku po-
nad 5000 zwiedzajàcych i 100 wystawców,
w tym krajowe i zagraniczne firmy oraz in-
stytucje). To właÊnie podczas tej imprezy i to-
warzyszàcych jej seminariów najcz´Êciej
dochodziło do zawiàzania ponadlokalnych
partnerstw i kontraktów, to cz´sto tu debiuto-
wały zarówno nowe podmioty, jak i „Młodzi
Przedsi´biorczy” (konkurs organizowany
przez Izb´ dla uczniów szkół Êrednich).

DziałalnoÊç Izby obfitowała w równie
spektakularne projekty. DoÊç powiedzieç, ˝e
przy okazji najwi´kszych konferencji (jak np.
mi´dzynarodowa konferencja „Rok w Unii”
z 2005 roku czy „Konferencja Medyczna”
z roku 2003) Tyszanie mieli okazj´ podysku-
towaç z najwy˝szej klasy specjalistami
(wÊród goÊci izbowych przedsi´wzi´ç nale˝y
wymieniç m.in. Richarda Mbewe, Piotra Ku-
czyƒskiego, Małgorzat´ Handzlik, Jana Ol-
brychta, Gra˝yn´ Staniszewskà, Tomasza
Nowakowskiego, Andrzeja SoÊnierza, Macie-
ja Grabowskiego, Bernarda Błaszczyka).

Doradztwo
OIPH Tychy od poczàtku istnienia zapew-

nia swym członkom regularny dialog z repre-
zentantami władz lokalnych i paƒstwowych.
Za sprawà Izby Tychy wielokrotnie goÊciły
parlamentarzystów, deputowanych do Parla-
mentu Europejskiego, przedstawicieli admi-
nistracji paƒstwowej, najwy˝szych rangà
przedstawicieli władz wojewódzkich i szefów
urz´dów odpowiedzialnych za rozwój gospo-
darki Âlàska i Polski. Doradztwo tej rangi
wspierane jest do dziÊ programem stałego,
bezpłatnego konsultingu (tradycje Punktu
Konsultacyjno-Doradczego działajàcego
przy OIPH w latach 2001-2003), obejmujàce-
go pełny zakres tematyki zwiàzanej z prowa-
dzeniem działalnoÊci gospodarczej.

PS

Jak ocenia Pan rol´ i stan
partnerstw publiczno-prywat-
nych w naszym regionie?

Jest to instytucja w całej Pol-
sce dopiero raczkujàca. Wynika
to zarówno z niedoskonałoÊci re-
gulacji prawnych, które jej do-
tychczas dotyczyły, jak i pewnych
uwarunkowaƒ kulturowych i spo-
łecznych – zwłaszcza niedosta-
tecznego zaufania do wspólnych inicjatyw
gospodarczych sektora publicznego i prywat-
nego. Innà sprawà jest to, ˝e bez wàtpienia
przez wiele ostatnich lat bardzo ci´˝ko „pra-
cowano” na to, aby ka˝da forma współpracy
administracji i biznesu wywoływała momen-
talnie wàtpliwoÊci i podejrzenia, bo zbyt cz´-
sto okazywało si´, ˝e w istocie korzystajà
na tym wszyscy, z wyjàtkiem paƒstwa i inte-
resu publicznego.

MyÊl´, ˝e dopiero kilka spektakular-
nych, głoÊnych, a jednoczeÊnie uczciwie
i sprawnie zrealizowanych projektów po-
zwoli na to, aby do partnerstwa przestano
podchodziç jak do je˝a. Nawiasem mówiàc
dzieje wprowadzania do naszego porzàdku
prawnego tej instytucji potwierdzajà zna-
nà mi skàdinàd, jako teoretykowi prawa,
tez´, ˝e tzw. „transplanty” prawne bardzo
cz´sto majà trudnoÊci z tym aby przyjàç si´
w odmiennym otoczeniu historycznym, kul-
turowym czy społecznym. Wierz´ jednak,
˝e to tylko choroba wieku dzieci´cego
i wkrótce z pomocà tej instytucji powstanie
np. nowe ÊródmieÊcie Katowic czy Mi´dzy-
narodowe Centrum Kongresowe.

Jak przebiega proces komercjalizacji
zlokalizowanych w województwie Êlàskim
przedsi´biorstw paƒstwowych?

Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ, jakie
postawiłem sobie w momencie obejmowania
stanowiska wojewody Êlàskiego, było wła-
Ênie przyspieszenie procesów przekształceƒ
własnoÊciowych, w tym zwłaszcza prywaty-
zacji i komercjalizacji przedsi´biorstw, któ-
re wcià˝ podlegajà wojewodzie. W tej
sprawie doszło na Âlàsku do katastrofal-
nych zapóênieƒ. Trudno w to uwierzyç, ale
po 16 latach gospodarki rynkowej w momen-
cie obj´cia przeze mnie urz´du wcià˝ istnia-
ło ponad 120 przedsi´biorstw paƒstwowych
działajàcych w oparciu o ustaw´ z 1982 r. (!),
rzàdzonych jak za starych dobrych czasów
przez dyrektorów, rady pracownicze etc.
Prawie połowa z nich była ju˝ zresztà
w upadłoÊci lub na jej skraju, co bynajmniej
nie jest jedynie zbiegiem okolicznoÊci. Co

wi´cej, Êlimaczàce si´ niekiedy kil-
kanaÊcie lat „likwidacje” pozwala-
ły na to, ˝e doskonale z tego
majàtku ˝yły niemal kolejne poko-
lenia ró˝nych likwidatorów i za-
rzàdców, a tak˝e zast´py
politycznych delegatów na rozma-
ite synekury. Krótko mówiàc –
stan rzeczy wołajàcy o pomst´

do nieba, a jeszcze wczeÊniej – or-
ganów Êcigania. Udało mi si´ te zmurszałe
tryby rozruszaç. Powołałem profesjonalny
zespół doradczy zło˝ony z bardzo doÊwiad-
czonych, nieuwikłanych w układy politycz-
ne i towarzyskie prawników i ekonomistów,
którzy pomogli mi opracowaç i wdro˝yç
strategi´ przekształceƒ przedsi´biorstw.

Po latach bezruchu, prywatyzacja i ko-
mercjalizacja ruszyły z miejsca, choç nie
bez oporów ze strony rozmaitych Êrodo-
wisk. Nie wiem jak jest teraz, ale w pierw-
szych miesiàcach roku, przede wszystkim
dzi´ki sprzeda˝y Centrostalu, około 30%
przychodów z prywatyzacji w Polsce pocho-
dziło z naszego województwa. Rozpocz´to
prywatyzacj´ 10 przedsi´biorstw, 11 kolej-
nych zostało skomercjalizowanych – w tym
najwi´ksze z funkcjonujàcych jeszcze
na starych zasadach – katowicki Remag.
PrzyjrzeliÊmy si´ prowadzonym likwida-
cjom, dzi´ki czemu ich tempo gwałtownie
skoczyło, udało si´ zakoƒczyç kilkanaÊcie
takich Êlimaczàcych si´ post´powaƒ. Aby
uniknàç niedomówieƒ poleciłem, aby
wszelkie informacje o zmianach personal-
nych w przedsi´biorstwach, a tak˝e inne
istotne informacje które ich dotyczà publi-
kowaç na stronie internetowej urz´du.

Chciałbym, aby do koƒca 2007 r. zakoƒ-
czyły si´ procesy prywatyzacji i komercja-
lizacji w stosunku do wszystkich
przedsi´biorstw, które spełniajà prawne
wymogi przeprowadzenia tego procesu, tak
aby „na stanie” urz´du pozostały jedynie
przedsi´biorstwa ju˝ znajdujàce si´ w trak-
cie upadłoÊci (na te nie mam wielkiego
wpływu) oraz te likwidowane (gdzie nie-
zwykle wa˝ny jest rygorystyczny nadzór
nad działalnoÊcià likwidatorów). Nie mam
wàtpliwoÊci, ˝e jest to jedyny sposób, aby
pomóc tym przedsi´biorstwom, zatrudnio-
nym w nich ludziom oraz przynieÊç korzyÊç
skarbowi paƒstwa, a wi´c nam wszystkim.
Dzi´ki temu te˝ wreszcie przestanà
do mnie przychodziç politycy, posłowie i in-
ne osobistoÊci przynoszàc aplikacje ró˝-
nych protegowanych kandydatów.

ROZMAWIAŁ: PAWEŁ SIKORA

SKORZYSTAJÑ WSZYSCY
O roli partnerstw publiczno-prywatnych oraz stanie komercjalizacji
Êlàskich przedsi´biorstw rozmawiamy z Tomaszem Pietrzykowskim,
Wojewodà Âlàskim.
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W2007 roku Wy˝sza Szkoła Za-
rzàdzania i Nauk Społecz-
nych (WSZiNS) w Tychach
obchodzi jubileusz 10-lecia

powstania. Cechà charakterystycznà
Uczelni jest jej miejski charakter. Mijajàce
dziesi´ç lat Uczelnia, poza kształceniem
studentów wykorzystała na współprac´
z wieloma instytucjami i podmiotami ˝ycia
gospodarczego.

Władze Uczelni przywiàzujà szczególnà
wag´ do współpracy z instytucjami regional-
nymi, w tym z Okr´gowà Izbà Przemysłowo-
-Handlowà w Tychach. Organizujemy liczne
seminaria, konferencje oraz fora dyskusyjne
– podkreÊla rektor WSZiNS prof. Marek S.
Szczepaƒski. – Ich celem jest wypracowanie
wspólnych inicjatyw i działaƒ zmierzajàcych
do aktywizacji podmiotów gospodarczych
i mieszkaƒców regionu, a tak˝e inicjowanie
i pobudzanie działaƒ przedsi´biorczych.
Efektem tej współpracy sà mi´dzy innymi
organizowanie przez WSZiNS studia pody-
plomowe i kursy oraz podejmowane w part-
nerstwie projekty badawcze.

Warte podkreÊlenia sà inicjatywy WSZiNS
podejmowane wspólnie z Urz´dem Miasta Ty-
chy, w szczególnoÊci zaÊ coroczne Tyskie Se-
minaria Majowe. Uczelnia przywiàzuje
równie˝ du˝à wag´ do współpracy ze Êlàskimi
szkołami ponadgimnazjalnymi, organizujàc
cykliczne wykłady akademickie dla młodzie-
˝y szkolnej zarówno w siedzibie Uczelni, jak
i na miejscu, w szkołach. Du˝ym zaintereso-
waniem pedagogów i uczniów cieszy si´ tak˝e
Szkoła Nowoczesnego Europejczyka. Celem
tego przedsi´wzi´ciem o charakterze konkur-
sowym jest przekazanie uczniom wiedzy zwià-
zanej z integracjà europejskà.

Bogate dziesi´cioletnie doÊwiadczenia
dotyczàce integracji Uczelni z regionem sà
nieustanne poszerzane o nowe projekty
i zamierzenia. G. R., A. Z-M.

Wy˝sza Szkoła Zarzàdzania i Nauk
Społecznych w Tychach

NAUKA
DLA BIZNESU

Prof. Marek S. Szczepaƒski odbiera
statuetk´ „Integratora Roku”

– Jakie jest miejsce regionalnych MSP w stra-
tegii dla Âlàska?

W procesie przebudowy gospodarki wo-
jewództwa Êlàskiego rozwój sektora MSP
ma znaczenie strategiczne. Bez powstania
nowych firm, w sektorach alternatywnych
dla dominujàcych bran˝ przemysłu ci´˝kie-
go, nie b´dzie mo˝liwa restrukturyzacja
przemysłu regionu.

Od kilkunastu lat zmienia si´ struktu-
ra własnoÊciowa i organizacyjna przedsi´-
biorstw województwa. Przybywa małych
i Êrednich firm prywatnych, prowadzàcych
ró˝norodnà działalnoÊç gospodarczà.
W 2004 r. w województwie w sektorze pry-
watnym pracowało 967,8 tys. osób,
tj. 64,9% zatrudnionych ogółem. WÊród
podmiotów gospodarczych regionu naj-
wi´kszy udział, bo przekraczajàcy 94 %
majà mikroprzedsi´biorstwa, 4,5% to firmy
liczàce od 10 do 49 osób, a tylko 1% stano-
wià przedsi´biorstwa zatrudniajàce 50
osób i wi´cej. Pomimo du˝ego udziału sek-
tora MSP w gospodarce regionalnej, jego
kondycja nie jest zadowalajàca. Liczba
MSP w województwie od 2001 r. przyrasta-
ła wolniej ni˝ Êrednio w kraju, a w 2004 r.
uległa spadkowi. Nakłady inwestycyjne
MSP w 2002 roku zmniejszyły si´ o po-
nad 36% w stosunku do roku 2000.

Przedsi´biorstwa sektora MSP w wo-
jewództwie Êlàskim szczycà si´ najwi´kszà
liczbà w kraju wprowadzanych nowych
produktów i technologii. Jednak potencjał
MSP pozostaje nadal niewystarczajàcy
w stosunku do roli i zadaƒ, jakie majà
do spełnienia wobec trwajàcej w regionie
restrukturyzacji. Stàd te˝ jednym z priory-
tetów Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013 jest rozwój
technologiczny i podniesienie innowacyjno-
Êci przedsi´biorstw. Wsparcie uzyskajà
działania z zakresu rozwoju małych i Êred-

nich przedsi´biorstw poprzez inwestycje
bezpoÊrednie i zakup usług doradczych.

Jak ocenia Pan Marszałek rol´ regionów
i współpracy transgranicznej w rozwoju Êlàskie-
go rynku?

O ile w pierwszym okresie funkcjonowa-
nia samorzàdu kontakty mi´dzynarodowe
słu˝yły przede wszystkim korzystaniu z do-
Êwiadczeƒ regionów o długiej tradycji samo-
rzàdowej w wypracowywaniu wzorców
procedur i post´powaƒ administracyjnych,
poznawaniu roli radnych, usprawnianiu or-
ganizacji i zarzàdzania regionem, o tyle
w miar´ uzyskiwania własnych doÊwiad-
czeƒ i poszerzania si´ obszarów kompeten-
cyjnych województwa samorzàdowego,
istotne stało si´ poznanie rozwiàzaƒ stoso-
wanych u naszych partnerów. KorzystaliÊmy
z doÊwiadczeƒ zagranicznych partnerów
w tak wa˝kich tematach, jak przyj´te mode-
le restrukturyzacji monokultur przemysło-
wych i minimalizowania negatywnych
skutków reform strukturalnych w dziedzinie
gospodarki, polityki społecznej i Êrodowiska
naturalnego. Póêniej w kontaktach mi´dzy-
regionalnych coraz wi´ksze znaczenie za-
cz´ło mieç pozyskiwanie wiedzy najpierw
o funduszach przedakcesyjnych, a potem
o funduszach strukturalnych, w tym tak˝e
o zarzàdzaniu tymi funduszami i tworzeniu
skutecznych projektów pod fundusze unijne.

Obecniewkontaktachmí dzyregionalnych
dominujewzajemnawymianadoÊwiadczeƒdo-
tyczàca transformacji i zrównowa˝onego roz-
woju oraz wzajemna promocja. Województwo
Âlàskie jest w stanie pomóc innym regionom,
zwłaszcza z krajów nie b´dàcych członkami
Unii Europejskiej, przekazujàc zarówno swoje
jak i pozyskane doÊwiadczenia w sferze prze-
mian strukturalnych i stabilnego rozwoju go-
spodarczego.

Kontakty mi´dzynarodowe majà wi´c
na celu ukazanie Województwa Âlàskiego
jako atrakcyjnego partnera w Polsce
do współpracy w sferze gospodarki, admi-
nistracji, nauki, kultury i turystyki. Powin-
ny byç przyczynkiem do pozyskiwania
inwestorów zagranicznych i nowych tech-
nologii, wesprzeç rodzimy eksport wyro-
bów i usług, przyciàgnàç turystów.

AktywnoÊç samorzàdu województwa
Êlàskiego w dziedzinie współpracy mi´dzy-
narodowej obejmuje w szczególnoÊci: reali-
zacj´ zawartych porozumieƒ z regionami
partnerskimi krajów Trójkàta Weimarskie-
go, Grupy Wyszehradzkiej oraz wybranych
krajów UE, a tak˝e współprac´ z instytu-
cjami unijnymi poprzez Biuro Regionalne
Województwa Âlàskiego w Brukseli.

ROZMAWIAŁ: PAWEŁ SIKORA

Priorytet: rozwój przedsi´biorczoÊci
Rozmawiamy z Januszem Moszyƒskim,
Marszałkiem Województwa Âlàskiego
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Dekadà działalnoÊci mo˝e poszczy-
ciç si´ równie˝ Katowicka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna, a tym
samym jej Podstrefa Tyska.

Podstrefa Tyska jest jednà z czterech
podstref wchodzàcych w skład KSSE
i obejmuje aktualnie obszary o łàcznej
powierzchni 189 ha. Oprócz działalnoÊci
podstawowej (przygotowanie terenów
i poszukiwanie inwestorów), instytucja
prowadzi liczne projekty szkoleniowo-do-
radcze, a tak˝e obrót nieruchomoÊciami.
Podstref´ wyró˝nia zaanga˝owanie
w przedsi´wzi´cia niekomercyjne –
wspiera m.in. Galeri´ i Stowarzyszenie
Młodych Twórców „Strefart”.

W Podstrefie Ty-
skiej obecnie prowa-
dzà działalnoÊç 24
firmy polskie i zagra-
niczne, których inwe-
stycje szacuje si´
na ponad 1,8 mld zł (roczny dochód gmi-
ny z tytułu odprowadzanych przez nie po-
datków wynosi około 8 mln zł). W tej
grupie dominujà przedstawiciele sektora
produkcji (akcesoria i podzespoły samo-
chodowe, stolarka budowlana, opakowa-
nia, systemy oÊwietleniowe, artykuły
spo˝ywcze) reprezentujàcy kapitał ja-
poƒski, amerykaƒski, włoski, niemiecki
oraz polski.

Na podstawie deklaracji obecnych
i przyszłych inwestorów w kolejnych la-
tach nale˝y si´ spodziewaç podwojenia
nakładów inwestycyjnych i zwi´kszenie
zatrudnienia w Podstrefie Tyskiej z po-
nad 6300 osób (stan obecny) do bli-
sko 8500.

W ubiegłym roku Katowicka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna została uhonoro-
wana przez Okr´gowà Izb´ Przemysłowo-
-Handlowà w Tychach statuetkà „Tyskie-
go Lidera Przedsi´biorczoÊci”, zdobywa-
jàc głównà nagrod´ w kategorii „firma”.

ZARZÑD OKR¢GOWEJ IZBY
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
W TYCHACH

Składam szczególne
podzi´kowania za wkład w rozwój
tyskiego samorzàdu gospodarczego:

–– pprrzzeedd ssttaa wwii cciiee lloomm bbyy łłyycchh ii oobbeecc nnyycchh wwłłaaddzz mmiiaa ssttaa TTyy cchhyy::  
An drze jo wi Dziu bie, Alek san dro wi Gàd ko wi, Hen ry ko wi Bor czy ko wi, 

Je rze mu Bo row co wi, Zdzi sła wo wi Dzi ko łow skie mu, El˝ bie cie Ka ni, Jac ko wi Ła ko cie
–– pprrzzeedd ssttaa wwii cciiee lloomm ttyy sskkiicchh iinn  ssttyy ttuu ccjjii ::

Bar ba rze Bo rycz, El˝ bie cie Kru czek, prof. Ewie Okoƒ -Ho ro dyƒ skiej, 
Zbi gnie wo wi Piàt ko wi, Ewie Sta chu rze -Po rdzik, prof. Mar ko wi S. Szcze paƒ skie mu

–– pprrzzeedd ssttaa wwii  cciiee lloomm bbyy łłyycchh ii oobbeecc nnyycchh wwłłaaddzz OOIIPPHH TTyy cchhyy::
Ada mo wi An to sie wi czo wi, Ta de uszo wi Cie Êli ko wi, Grze go rzo wi Fli sia ko wi, 

Je rze mu Ła pa jo wi, Ja nu szo wi Mierz wie, Bo gu sła wo wi Puł to ra ko wi,
Je rze mu Py pła czo wi, Sta ni sła wo wi Przy bo row skie mu, Ze no no wi Ry pu le,

Wil hel mo wi Rze chon ko wi, An nie Słod czyk, Ste fa no wi Wal te ro wi,
Je rze mu Cha ber ko, An nie Mi ko to wicz, Bar to szo wi Po nia tow skie mu,

Paw ło wi Si ko ra, Krzysz to fo wi Syk cie, Agniesz ce Szwe dzie

oorraazz 
wszyst kim by łym i obec nym współ pra cow ni kom.

W imie niu Za rzà du OIPH Ty chy,

Zbi gniew Gie le ciak
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6.04.2006
Szko le nie „Tech ni ki sprze da˝y” ad re so wa ne do pra cow ni -
ków dzia∏ów sprze da˝y i mar ke tin gu. Szko le nie or ga ni zo wa -
ne we wspó∏pra cy z Bu si ness Cen ter 1 do star cza
klu czo wych in for ma cji za rów no na te mat me tod pre zen ta cji
pro duk tu, jak i bu do wa nia d∏ugo tr wa∏ych re la cji z klien tem. 

26.04.2006
Szko le nie „Tech ni ki ne go cja cyj ne w or ga ni za cjach han -
dlo wych” pre zen tujàce ró˝no rod ne tech ni ki ne go cja cyj ne
oraz ich prak tycz ne, efek tyw ne za sto so wa nia. Szko le nie
zor ga ni zo wa no we wspó∏pra cy z Bu si ness Cen ter 1.

12.05.2006
Nie odp∏at ne se mi na rium poÊwi´co ne prak tycz nym aspek -
tom fi nan so wa nia in we sty cji przy wy ko rzy sta niu Êrod ków
po chodzàcych z pro gra mów unij nych i Fun du szu Gór -
noÊlàskie go. Swo imi doÊwiad cze nia mi dzielą si´ spe cja -
liÊci z Ban ku BPH oraz fir my do rad czej Na wi ga tor.

19-21.05.2006
Okr´go wa Izba Prze mys∏owo -Han dlo wa w Ty chach
obej mu je pa tro nat nad VI Tar ga mi Bu dow nic twa i Wy -
po sa˝enia Wn´trz w Ty chach. Pod czas uro czy stoÊci
otwar cia Tar gów Izba na gra dza uczniów -lau re atów
izbowego  kon kur su „M∏od zi Przed si´bior czy”.

2.06.2006
OIPH Ty chy goÊci de le gacj´ szwedz kie go re gio nu Ska -
ne. Ce lem wi zy ty jest pre zen ta cja za py taƒ ofer to wych
szwedz kich przed si´bior ców i re ko ne sans ty skie go ryn -
ku pro duk cji i us∏ug.

2.06.2006
W Za mecz ku MyÊliw skim w Prom ni cach ma miej sce ga la
kon kur su „Ty ski Li der Przed si´bior czoÊci”, pod czas któ rej
uho no ro wa no nast´pujà ce fir my: (ka te go ria „Fir ma”:) Ka to -
wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na S.A. (na gro da g∏ów -
na), Te atr Ma∏y (wy ró˝nie nie), ME RA Ma ria Me re siƒska
(wy ró˝nie nie), (ka te go ria „Pro dukt”:) ZHU „Ro sa” Sp. z o.o.
za s∏upy oÊwie tle nio we se rii „DE CO” (na gro da g∏ów na),
Ther ma Fen ster bau Pol ska Sp. z o.o. za okna „THER MA
COM FORT” (wy ró˝nie nie), Ta xNet Sp. z o.o. za ser wis „po -
dat ki. pl” (wy ró˝nie nie), (ka te go ria „Us∏uga”:) No ma Re si -
den ce Sp. z o.o. Za me czek MyÊliw ski Prom ni ce (na gro da
g∏ów na), Ki no An dro me da za pro gram „Aka de mii Fil mo wej”
(wy ró˝nie nie), Ter mo pla sty ka Sp. z o.o. za us∏ugi re ha bi li ta -
cyj ne (wy ró˝nie nie). Na grod´� za „Naj lep szy Pro dukt Ban -
ko wy” przy zna no BZ WBK S.A. 1 Odzia∏ w Ty chach
za „Kre dyt Biz nes Eks pres”, zaÊ „Na grod´ spe cjalnà” Ce cho -
wi Rze mios∏ i Przed sí bior czoÊci w Ty chach z oka zji 50-le cia
ist nie nia, za „kon se kwent ne dzia∏ania po dej mo wa ne na rzecz
roz wo ju i in te gra cji lo kal ne go Êro do wi ska rze mieÊlni ków
i przed si´bior ców”. 

11-14.06.2006

Na za pro sze nie Po se∏ Par la men tu Eu ro pej skie go Ma∏go -
rza ty Handz lik de le ga cja Okręgo wej Izby Prze mys∏owo -
-Han dlo wej w Ty chach wraz z re pre zen tan ta mi w∏adz
sa morzàdo wych i przed sta wi cie la mi Êlàskie go biz ne su
bie rze udzia∏ w wy jeêdzie stu dyj nym do Stras bur ga
i uczest ni czy w se sji ple nar nej Par la men tu Eu ro pej skie go.

OD KWIET NIA DO STYCZ NIA

v Aktywne uczestnictwo Izby
w takich przedsi´wzi´ciach jak:
Tyskie Targi Budownictwa
i Przedsi´biorczoÊci, Tyski Lider
Przedsi´biorczoÊci czy konkurs
Integrator Roku przyczynia si´
do o˝ywienia lokalnego Êrodowiska
gospodarczego.
Mi chał Czar ski, Mar sza łek Wo je wódz twa
Âlà skie go po przed niej ka den cji

v Dzia ła nia Okr´gowej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Tychach
cechuje profesjonalizm gwarantujàcy
odpowiedni poziom realizowanych
przedsi´wzi´ç
Ma rian Ja rosz, Członek Zarzàdu
Województwa Âlàskiego poprzedniej kadencji

Maj 2005, Marszałek Michał Czarski otwiera
mi´dzynarodowà konferencj´ „Rok w Unii”

Grudzieƒ 2004, inauguracja piàtej edycji 
„Forum Gospodarczego”

Grudzieƒ 2005, Konsul Mílan Peprník odbiera
statuetk´ „Integratora Roku 2004”

GALERIA DZIESI¢CIOLECIA
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23.06.2006
Od by wa si´ spra woz daw czo -wy bor cze Wal ne Zgro ma dze -
nie Cz∏on ków OIPH Ty chy. W kon se kwen cji Zgro ma dze nia
po wo∏ano Zarzàd no wej ka den cji w sk∏adzie: Zbi gniew Gie -
le ciak, Ta de usz CieÊlik, Je rzy ¸a paj, Ka ta rzy na Lu bec ka, Te -
re sa Dem bow ska, Ja ni na Go liƒska, Grze gorz Fli siak, Ja cen ty
Ma tu siak. Ko misj´ Re wi zyjnà utwo rzy li: W∏adys∏aw Szczu -
rek, Ry szard Ry bar czyk, An na S∏od czyk. 

26.06.2006
OIPH Ty chy po dej mu je de le gacj́  szwedz kie go mia sta Hud -
din ge (mia sto part ner skie Ty chów). Przed mio tem roz mów sà
per spek ty wy wspó∏pra cy go spo dar czej i ro la sa morzàdu go -
spo dar cze go w in te gra cji i roz wo ju lo kal nej przed sí bior czoÊci. 

07/09.2006
Nast´pu je zmia na na sta no wi sku dy rek to ra Okr´go wej Izby
Prze mys∏owo -Han dlo wej w Ty chach. We wrzeÊniu 2006 r.
Paw∏a Si kor´ zast´pu je Je rzy Cha ber ko.

19.09.2006
Ko mi tet Bu dow la ny Okr´go wej Izby Prze mys∏owo -Han -
dlo wej w Ty chach. Pod czas po sie dze nia omó wio no po -
li tyk´ go spo da ro wa nia od pa da mi w bran˝y bu dow la nej
i zwiàza ne z nià wy mo gi usta wo we. Oce nio no rów nie˝
stan re ali za cji pro jek tu „Go spo dar ka Âcie ko wa w Ty -
chach”, a tak˝e za an ga˝owa nie w in we stycj´ ze stro ny
lo kal nych firm bu dow la nych.

12.10.2006
Szko le nie „Pu blic Re la tions. Zarzàdza nie wi ze run kiem or -
ga ni za cji”, ad re so wa ne w szcze gól noÊci do pra cow ni -
ków dzia∏ów mar ke tin gu, sprze da˝y oraz obs∏ugi klien ta.
Szko le nie obej mu je in struk ta˝ w za kre sie stra te gicz ne -
go i me to dycz ne go zarzàdza nia wi ze run kiem or ga ni za cji,
a je go ce lem jest prze ka za nie wie dzy i umiej´tnoÊci
prak tycz nych s∏u˝àcych wy kszta∏ce niu efek tyw nych
struk tur i narz´dzi Pu blic Re la tions.

10.2006
Og∏osze nie na bo ru uczest ni ków I edy cji pro jek tu „Ak ty wi -
za cja Po staw Przed się bior czych”. OIPH Ty chy po po -
myÊlnym prze pro wa dze niu pro jek tu „Sa mo za trud nie nie
szansà” (bli sko 45 do fi na so wa nych pod mio tów) uzy sku -
je Êrod ki z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo∏ecz ne go na re ali -
za cj´� je go ko lej nej odsłony pt. „Ak ty wi za cja Po staw
Przed si´bior czych”. I tym ra zem no wo pow stajàce fir my
majà szan se po zy skaç bez zwrot ne do ta cje oraz kom plek -
so we wspar cie szko le nio wo -do rad cze. Re kru ta cja
do pierw szej z dwóch grup szko le nio wych trwa do koƒca
paêdzier ni ka. Pro ce so wi na bo ru to wa rzy szy du˝e za in te re -
so wa nie re gio nal nych me diów (m. in. TVP 3 emi tu je re -
por ta˝ z re ali za cji pro jek tu).

16.11.2006
Przed sta wi cie le Izby bio rą udzia∏ w se mi na rium pt.
„Spo∏ecz na od po wie dzial noÊç firm in stru men tem zrów no -
wa˝onej sta bi li za cji sie ci ma∏ych i Êred nich przed si´biorstw
w ró˝nych kon tek stach re gio nal nych” or ga ni zo wa nym przez
Wy˝szà Szko∏´ Zarzàdza nia i Na uk Spo∏ecz nych w Ty chach. 

20.11.2006
Roz po czy na si´ 10-dnio wy cykl szko leƒ w ra mach pro -
jek tu „Ak ty wi za cja po staw przed si´bior czych” obej -
mujàcy pe∏ny za kres za gad nieƒ zwiàza nych z za∏o˝eniem
i pro wa dze niem sa mo dziel nej dzia∏al noÊci go spo dar czej.

22.11.2006
Okr´go wa Izba Prze mys∏owo -Han dlo wa, obok klu czo wych
in sty tu cji Êlàskie go sa morzàdu i biz ne su pa tro nu je re gio nal -
nej kon fe ren cji „ISO Si le sia 2006” po dej mujàcej te ma tyk´
zarzàdza nia ja koÊcià i zarzàdza nia przez ja koÊç. Wy da rze -
nie ad re so wa ne do me ned˝erów firm i in sty tu cji z ob sza -
ru wo je wódz twa Êlàskie go gro ma dzi bli sko 250 osób. 

OD KWIET NIA DO STYCZ NIA

Maj 2004, Ireneusz Krosny odbiera wyró˝nienie 
za „twórczà inspiracj´ rodzimej klasy politycznej”.
Obok „Tyscy Liderzy Przedsi´biorczoÊci”: Zbigniew
Boczkowski (Concret) i Sławomir Kàdzielski (Szirin).

Tyskie Targi Budownictwa i Przedsi´biorczoÊci

v OIPH w Ty chach – ja ko in sty tu -
cja pro mu jà ca przed si´ bior czoÊç
na lo kal nym ryn ku pra cy – jest
zna czà cym part ne rem 
dla Po wia to we go Urz´ du Pra cy
w re ali za cji za daƒ zwià za nych
z prze ciw dzia ła niem bez ro bo ciu.
Bar ba ra Bo rycz, Dy rek tor PUP w Ty chach

v OIPH w Tychach jest
samorzàdowym partnerem
rozwoju gospodarczego Miasta
Tychy. Programy, które realizuje 
sà efektywne i trafiajà w potrzeby
małych i Êrednich przedsi´biorstw.
An drzej Dziu ba, Pre zy dent Mia sta Ty chy

GALERIA DZIESI¢CIOLECIA
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Ja kich ko rzy Êci w zwiàz ku z po st´ pu jà cà
in te gra cjà eu ro pej skà po win ni spo dzie waç
si´ pol scy przed si´ bior cy w naj bli˝ szym
cza sie?

Z prze pro wa dzo ne go przez Kra jo wà Izb´
Go spo dar czà w paê dzier ni ku br. ba da nia wy ni -
ka, ˝e po nad po ło wa firm zwi´k szy ła po ziom
in we sty cji w sto sun ku do ubie głe go ro ku,
a 57% firm ma za miar zwi´k szyç po ziom in we -
sty cji w ro ku 2007. W la tach 2007-2013 spo -
dzie wa ny jest na pływ fun du szy unij nych
do Pol ski, z któ rych ko rzy staç b´ dà rów nie˝
fir my. Ârod ki prze zna czo ne dla firm to kil ka
mi liar dów eu ro, czy li zysk na praw d´ po kaê ny.
Z fun du szy unij nych 2007-2013 b´ dà fi nan so -
wa ne tak ̋ e na kła dy na ba da nia i roz wój oraz
wdra ̋ a nie wy ni ków tych ba daƒ w prze my Êle.
Z ko lei Êrod ki z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go ju˝ te raz kie ro wa ne sà nie tyl ko
na wal k´ z bez ro bo ciem, ale co raz bar dziej
na pod no sze nie kwa li fi ka cji pra cow ni ków –
fir my mo gà do fi nan so wy waç (w wy so ko Êci 60-
80 % kosz tów) – ró˝ ne go ro dza ju, na wet bar -
dzo wà sko spe cja li stycz ne, szko le nia. 

W po ło wie li sto pa da Par la ment Eu ro pej -
ski przy jàł po pra wio ny tekst, a w grud niu
Ra da UE for mal nie za twier dziła dy rek ty w´
usłu go wà, o któ rà trwał bój od lu te go 2004 r.
(wej Êcie dy rek ty wy w ˝y cie to rok 2010).
W Êlad za swo bod nym prze pły wem to wa rów,
ka pi ta łu i lu dzi – pod sta wo wych swo bód Jed -
no li te go Eu ro pej skie go Ryn ku – znik nà, choç
tyl ko cz´ Êcio wo, ba rie ry ogra ni cza jà ce swo -
bo d´ prze pły wu usług. Ku na sze mu roz cza -
ro wa niu w no wej dy rek ty wie nie zo stał
uwzgl´d nio ny za pis o uzna wa niu za sa dy kra -
ju po cho dze nia, któ ry stwo rzył by mo˝liwoÊç
Êwiad cze nia usług w ob cym paƒ stwie na pod -
sta wie prze pi sów wła sne go kra ju. 

Przy po mnij my, ˝e cho dzi tu o wy eli mi no -
wa nie ry zy ka wa haƒ kur so wych czy kosz tów
opłat trans ak cyj nych, co jest istot ne po nie -
wa˝ 3/4 pol skie go eks por tu tra fia na ryn ki
kra jów UE. Na ko rzy Êci z in te gra cji eu ro pej -
skiej, ja kie wy ni ka jà z przy na le˝ no Êci do stre -
fy EU RO przed si´ bior cy b´ dà mu sie li jesz cze
po cze kaç, bo wiem brak jest kon kret nych de -

kla ra cji ze stro ny pol skie go rzà du, co do ter -
mi nu przy stà pie nia do unii wa lu to wej.

Od lat ob ser wu je my sta ły wzrost zna cze nia
orien ta cji mar ke tin go wej i pro spo łecz nej
przed si´ biorstw. Z ja ki mi zna czà cy mi zmia -
na mi w mo de lu biz ne so wym po win ni Êmy
si´ jesz cze li czyç w zwiàz ku z wpły wem za -
chod niej kul tu ry or ga ni za cyj nej?

Orien ta cja mar ke tin go wa, któ rej punk tem
wyj Êcia do wszel kich dzia łaƒ jest in te res klien -
ta oraz ryn ku, jest w obec nych wa run kach
spo łecz no -eko no micz nych orien ta cjà naj po pu -
lar niej szà i gwa ran tu jà cà naj bar dziej efek tyw -
ne funk cjo no wa nie firm. Nie wy da je mi si´, aby
mo del ten ule gał ja kimÊ zna czà cym zmia nom.
Mo del biz ne so wy, okre Êla jàc in te rak cje z oto -
cze niem ryn ko wym, jest zwi´ złym opi sem te -
go, na czym i jak fir ma za ra bia. I nie do ty czy to
je dy nie prze pły wu pro duk tów i pie ni´ dzy, ale
tak ̋ e in for ma cji. Nie zb´d ne sà za tem dzia ła -
nia umo˝ li wia jà ce sta łe opty ma li zo wa nie owe -
go prze pły wu. B´ dzie on bo wiem gwa ran tem
nie tyl ko za pew nie nia so bie rze szy sta łych
klien tów i mo˝ li wo Êci efek tyw ne go roz wo ju,
ale tak ̋ e za pew ni pol skim fir mom sil nà po zy -
cj´ na ryn ku eu ro pej skim.

Pro sz´ oce niç obec nà ro l´ sa mo rzà du 
go spo dar cze go w Pol sce. Ja kie sto jà
przed nim za da nia i wy zwa nia?

Re pre zen tu jà cy in te re sy przed sí  bior ców sa -
mo rzàd go spo dar czy ma po czu cie wła snej si ły
i prze ko na nie o god nej re pre zen ta cji in te re sów
zrze szo nych firm. Re pre zen tu jàc spo łecz noÊç
przed si´ bior ców wo bec władz paƒ stwa, mia sta
czy in sty tu cji za gra nicz nych, sa mo rzàd go spo -
dar czy wpły wa nakształt usta wo daw stwa go spo -
dar cze go, pro wa dzi ar bi tra˝ go spo dar czy,
dzia łal noÊç szko le nio wà oraz pro mo cj´ firm
i kra ju. Zaj mu je si  ́wspie ra niem roz wo ju przed -
si  ́bior czo Êci, przy jed no cze snej – a jest to do syç
istot ne – de cen tra li za cji za daƒ ad mi ni stra cji. 

Wspie ra jàc pol skich przed si´ bior ców ju˝
od po nad 16 lat, Kra jo wa Izba Go spo dar cza
stwo rzy ła or ga ni za cj ,́ któ ra sku tecz nie po ma ga
pol skim fir mom roz wi jaç si´ w zmien nych re -
aliach go spo dar ki ryn ko wej. Na sze ha sło DBA -
MY O PRZED SI¢ BIOR CÓW sta ło si´ wy ra zem
na szej mi sji, któ rej pod po rzàd ko wu je my wszyst -
kie dzia ła nia. Przy na le˝ noÊç do izby sta je si´
wi´c wy ra zem per spek ty wicz ne go pa trze nia
w przy szłoÊç – zrze szo ne fir my ma jà wi´k szà si -
ł´ prze bi cia, wi´ cej mo gà wspól nie prze for so -
waç. Pol ska jest jed nym z kra jów, w któ rych
sa mo rzàd go spo dar czy, ze szko dà dla go spo dar -
ki, na dal nie jest in sty tu cjà pra wa pu blicz ne go.
Dla te go wcià˝ za bie ga my o prze kształ ce nie na -
sze go sa mo rzà du go spo dar cze go w sa mo rzàd
po wszech ny. ROZ. PAWEŁ SIKORA

No we roz da nie
W opar ciu o Na ro do wà Stra te gi´
Spój no Êci, do ku ment w prak ty ce
okre Êla jà cy wy tycz ne wy ko rzy sta nia
Êrod ków unij nych i kra jo wych w la -
tach 2007-2013, na re ali za cj´ dzia łaƒ
struk tu ral nych w tym okre sie skie -
ro wa nych zo sta nie w su mie ok. 74,6
mld eu ro. War to, za nim po ja wià si´
szcze gó ło we in struk cje i kon kret ne
pro gra my, za po znaç si´ z pod sta wo -
wy mi in for ma cja mi na te mat struk -
tu ry i prze zna cze nia tych Êrod ków... 

Za ch´ ca my do od wie dze nia ser wi sów
po Êwi´ co nych dzia ła niom struk tu ral nym.
Oto nie któ re z nich: www.mrr.gov.pl,
www.mg.gov.pl, www.fun du sze struk tu ral -
ne.gov.pl, www.mt.gov.pl, www.mgm.gov.pl,
www. mos. gov. pl, stro ny in ter ne to we urz´ -
dów mar szał kow skich.

* na pod sta wie „Na ro do wa Stra te gia
Spój no Êci” (War sza wa, 1 sierp nia 2006 r.)

Sa mo rzàd po wszech ny...
Wy wiad z An drze jem Aren dar skim, Pre ze sem Krajowej Izby Gospodarczej

Rozkład wydatków na realizację 
działań strukturalnych 
(16 regionalnych i 6 sektorowych 
programów operacyjnych):

Podział wydatków na planowane 
działania strukturalne po uwzględ-
nieniu proponowanych przez rząd 
polski źródeł finansowania

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Regionalne Programy Operacyjne 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Fundusz Spójności (FS)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Rezerwy

Publiczny wkład krajowy

Szacowany wkład podmiotów prywatnych

0 5 10 15 20 25 30

a) środki wspólnotowe (59,5 mld euro):

b) środki krajowe (15,1 mld euro):

28,3

18,9
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9,8
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26,8% całości środków

35,7% 

13,7%

11,7%

3,6% środków

1% środków

0,4% środków
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Dla ko go jest KI GNET?  

Je ̋ e li chcesz:
• Âwiad czyç no we, wy so kiej ja ko Êci usłu gi, bàdê roz winàç te, któ re ju˝ po -
sia dasz w swo jej ofer cie

• Po Êred ni czyç w sprze da ̋ y usług po zo sta łych człon ków sie ci
• Zmo der ni zo waç sa le kon fe ren cyj ne i szko le nio we
• Wy po sa ̋ yç organizacj´ w no wo cze sny sprz´t i na rz´ dzia IT
• Wy re mon to waç po miesz cze nia biu ro we
• Pod nieÊç kom pe ten cje Two ich pra cow ni ków po Êwiad czo ne cer ty fi ka tem
• Wdro ̋ yç cer ty fi ko wa ny stan dard Êwiad cze nia usług
• Wzmoc niç po zy cj´ organizacji po przez udział w sie ci

Pod sie ci me ry to rycz ne KI GNET: 

Pod sieç „Jed no li ty Ry nek Europejski”, Podsieç „Rynki Zagraniczne”, Podsieç
„Marka”, Podsieç „Kadry”, Podsieç „e-Biznes”, Podsieç „Przedsi´biorczoÊç”,
Podsieç „Marketing”, Podsieç „Lex”, Podsieç „Finanse”, Podsieç
„Innowacje”, KIGNET „Legalizacja”, KIGNET „JakoÊç”, KIGNET „Usługi
komunalne”, KIGNET „Aktywizacja Zawodowa Kobiet”, KIGNET
„Ochrona Ârodowiska”, KIGNET „Biznes Partner”, KIGNET „Lobbing”. 

Dla ko go sà usłu gi i pro duk ty Pro jek tu KI GNET? 

Je ̋ e li chcesz by Two ja fir ma:
• Zwi´k sza ła sprze da˝ i zdo by wa ła no we ryn ki
• In we sto wa ła w roz wój
• Pod nio sła ja koÊç swo ich pro duk tów
• Ko rzy sta ła z no wo cze snych me tod fi nan so wa nia
• Po zy ski wa ła no we tech no lo gie
• By ła do brze roz po zna wal na na ryn ku
• Wdra ̋ a ła cer ty fi ko wa ne sys te my ja ko Êci
• Mia ła wpływ na roz wój spo łecz no Êci lo kal nej i kra ju
• A pra cow ni cy roz wi ja li nie zb´d ne kwa li fi ka cje 

Pod sie ci funk cjo nal ne KI GNET: 

KI GNET „In fo”, KI GNET „Do radz two”, KI GNET „Szko le nia”.

Projekt finansowany ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

59 uczestników
projektu KIGNET

PROMOCJA
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Odsierp nia 2005 ro ku Okr´ go -
wa Izba Prze my sło wo -Han -
dlo wa w Ty chach udzie la
wspar cia oso bom chcà cym

za ło ̋ yç wła snà dzia łal noÊç go spo dar czà.
Wspar cie prze ka zy wa ne jest w for mie
bez zwrot nych do ta cji in we sty cyj nych
oraz po mo sto wych, po zwa la jà cych na po -
kry cie bie ̋ à cych kosz tów dzia łal no Êci no -
wo otwie ra nych firm. Po moc Izby obej mu je
tak ̋ e kom plek so wà i bez płat nà ob słu g´
szko le nio wo -do rad czà.

Po po myÊl nym prze pro wa dze niu pro jek -
tu „Sa mo za trud nie nie szan sà” we wrze Êniu
ubie głe go ro ku Izba uzy ska ła Êrod ki z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go na re ali za -
cj´ ko lej ne go, bliê nia cze go pro jek tu pt.
„Ak ty wi za cja Po staw Przed si´ bior czych”.
Na bór uczest ni ków prze bie ga w dwóch tu -
rach – stycz nio wa jest ostat nia. 

Kto sko rzy sta?
W ra mach pro jek tu o wspar cie fi nan so we

b´ dà mo gły ubie gaç si´ oso by, któ re za mie -
rza jà roz po czàç wła snà dzia łal noÊç go spo -
dar czà i nie pro wa dzi ły jej po 1 stycz nia 2004
ro ku. Od uczest ni ków wy ma ga si´, by nie by -
li za re je stro wa ni ja ko oso by bez ro bot ne
w po wia to wych urz´ dach pra cy oraz po sia -

Pod czas li sto pa do we go po sie dze nia
ple nar ne go Par la men tu Eu ro pej -
skie go w Stras bur gu od by ło si´
dru gie czy ta nie dy rek ty wy usłu go -

wej. Po sło wie przy j´ li ten akt bez po pra -
wek, przy chy la jàc si´ do kom pro mi su
za war te go przez paƒ stwa człon kow skie
UE, koƒczàc tym sa mym prze szło dwu let ni
pro ces le gi sla cyj ny. Dy rek ty wa ta, jak ma ło
któ ry do ku ment praw ny UE, wy wo ływa ła
od sa me go po czàt ku wie le kon tro wer sji
i emo cji. Wy star czy wspo mnieç słyn ne go
pol skie go hy drau li ka, któ ry Êwiad czàc
usłu gi miał za laç ryn ki sta rych paƒstw
Unii. War to wi´c pod su mo waç pra c´
nad tym ak tem le gi sla cyj nym i od po wie -
dzieç na py ta nia: czym jest ta dy rek ty wa?
Co zmie nia i ja kie jest jej zna cze nie dla go -
spo dar ki unij nej?

Głów nym ce lem te go ak tu praw ne go
jest stwo rze nie mo˝ li wo Êci swo bod ne go
ofe ro wa nia i Êwiad cze nia usług we
wszyst kich kra jach Unii Eu ro pej skiej.
W prak ty ce ozna cza to, ˝e ka˝ dy le gal -
nie dzia ła jà cy usłu go daw ca w jed nym
kra ju au to ma tycz nie uzy sku je pra wo
do pro wa dze nia swo jej dzia łal no Êci
w ka˝ dym in nym kra ju Unii. Dy rek ty wa
ma do pro wa dziç do eli mi na cji ró˝ ne go
ty pu ba rier, na któ re na po ty ka jà usłu go -
daw cy. Sà to m.in.: ba rie ry tech nicz ne,
ad mi ni stra cyj ne czy fi nan so we. 

Sek tor usług w UE da je do chód 70% PKB
oraz sta no wi głów ne êró dło wzro stu go spo -
dar cze go. Uwol nie nie ryn ku usług w UE mo -
˝e do pro wa dziç do wzmoc nie nia i utrwa le nia
tych po zy tyw nych ten den cji w unij nej go spo -
dar ce. In sty tut ba daw czy Co pen ha gen Eco -
no mic prze wi du je po wsta nie od 600 tys.
do 2,5 mi lio na no wych miejsc pra cy w paƒ -
stwach człon kow skich. Jest to rów nie˝
ogrom na szan sa dla pol skich usłu go daw ców,
któ rzy pla nu jà roz sze rze nie swo jej dzia łal no -
Êci na in ne paƒ stwa człon kow skie. 

Pro jekt dy rek ty wy zo stał po dzie lo ny
na dwie cz´ Êci. Pierw sza po Êwi´ co na jest
swo bo dzie za kła da nia przed si´ biorstw usłu -
go wych w kra jach UE. Dru ga usłu go daw com,
któ rzy chcà Êwiad czyç usłu gi po za kra jem
po cho dze nia. Przy j´ cie dy rek ty wy uła twi
przed si´ bior com za kła da nie firm w in nych
kra jach unij nych. Wszyst kie for mal no Êci
i pro ce du ry ko niecz ne do pod j´ cia dzia łal no -
Êci usłu go wej b´ dà mo gli oni za ła twiaç w ra -
mach tzw. „po je dyn cze go punk tu kon tak tu”
(jed no okien ko). W przy pad ku swo bo dy
Êwiad cze nia usług, usłu go daw ca ma pra wo
do ich Êwiad cze nia na te re nie ca łej Unii Eu -
ro pej skiej, pod le ga jàc wy łàcz nie prze pi som
kra jo wym paƒ stwa po cho dze nia i nie mo ̋ e
z te go po wo du byç dys kry mi no wa ny. 

Pro jekt dy rek ty wy w obec nym kształ cie
jest do brà pro po zy cjà. Za wie ra uła twie nia
dla usłu go daw ców i osób, któ re chcà za ło ̋ yç
przed si´ bior stwa w kra jach unij nych. Mi mo
zmian w ory gi nal nym tek Êcie dy rek ty wy po -
zo sta ło w niej wie le ko rzyst nych za pi sów.
Wy star czy wy mie niç: re gu ł´ pod le ga nia
przez usłu go daw c´ prze pi som kra jo wym
paƒ stwa po cho dze nia (tzw. za sa da Êwiad -
cze nia usług), po je dyn czy punkt kon tak to wy
czy sze ro ki za kres obo wià zy wa nia.

Dy rek ty wa wej dzie w ˝y cie trzy la ta
po uchwa le niu (2010 rok). Ogrom nym
wy zwa niem dla wszyst kich paƒstw
człon kow skich, w tym dla Pol ski, jest ta -
kie jej wdro ̋ e nie, aby ko rzyst ne za pi sy
dy rek ty wy na po zio mie unij nym prze ło -
˝y ły si´ na rów nie ko rzyst ne roz wià za -
nia w prze pi sach kra jo wych.

Do koƒ cze nie prac nad dy rek ty wà b´ -
dzie w tym ro ku jed nà z naj wa˝ niej szych
de cy zji po li tycz nych i le gi sla cyj nych.
Od po czàt ku prac nad dy rek ty wà pol scy
po sło wie do Par la men tu Eu ro pej skie go
opo wia da li si´ za fak tycz nym otwar ciem
ryn ku usług. Dzi´ ki je go uwol nie niu uda si´
do koƒ czyç dzie ło bu do wy ryn ku we wn´trz -
ne go, li czà ce go obec nie prze szło 450 mi lio -
nów kon su men tów. Mo˝ li woÊç swo bod ne go
Êwiad cze nia usług na te re nie wszyst kich
paƒstw człon kow skich mo ̋ e tak ̋ e staç si´
jed nym ze sku tecz nych spo so bów na roz -
wià za nie pro ble mów dr´ czà cych go spo dar -
k´ eu ro pej skà, ta kich jak wy so kie
bez ro bo cie i zbyt ni skie tem po wzro stu.
Jest to ogrom na szan sa dla pol skich przed -
si´ biorstw na sku tecz ne za ist nie nie na ryn -
kach eu ro pej skich. 

MAŁGORZATA HANDZLIK blisko1000 godzin doradztwa

180 godzin szkoleń

blisko 740 tys. zł przyznanych dotacji

45 (20 kobiet, 15 mężczyzn, 
22 osób poniżej 25 roku życia i 23 powyżej)

Projekt „Samozatrudnienie szansą...” 
– w liczbach:

39 firm otwartych w ramach projektu

uczestników projektu

Dominujące wydatki inwestycyjne 
ponoszone przez beneficjentów projektu:

Sektory i branże reprezentowane 
przez beneficjentów projektu

W tym: 
USŁUGI: teleinformatyczne 4, projektowe 3, budowlane 3, 
edukacyjne 2, medyczne 2, pozostale po 1 (turystyczne, doradztwo 
finansowe, kosmetyczne, sprzątanie, hotelarskie, biuro nieruchomości, 
studio nagrań, rozrywkowe, rachunkowe, fotograficzne, gastronomiczne, 
pralnia samoobsługowa, wysokościowe).
SPRZEDAŻ: elektronika 2, pozostałe po 1 (sprzęt jeździecki, sklep 
internetowy, instrumenty muzyczne).
PRODUKCJA: odzież 2, stolarka 2, pozostałe po 1 (rękodzieło, 
opakowania, matryce przemysłowe).

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ
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Usłu gi – przy szłoÊç pol skiej 
go spo dar ki w Unii Eu ro pej skiej

Mał go rza ta Handz lik, Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go, czło nek Ko mi sji
Ryn ku We wn´trz ne go i Ochro ny Kon su men tów

W cià gu ostat nich 12 mie si´ cy Izba
prze szko li ła 45 osób z pro wa dze nia
wła snej dzia łal no Êci go spo dar czej, z cze -
go 39 osób uru cho mi ło wła snà dzia łal -
noÊç go spo dar czà i z po wo dze niem
pro wa dzi jà do tej po ry. Wszyst kie oso by
z tej gru py otrzy ma ły do fi nan so wa nie 
w po sta ci do ta cji in we sty cyj nej lub po -
mo sto wej. Łàcz ny bu d˝et pro jek tu wy -
niósł po nad 960 tys. zł. 

18 000 zł na start. Do koƒca stycznia
2007 roku trwa kolejny nabór
uczestników projektu „Aktywizacja
Postaw Przedsi´biorczych”.
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t Pro jekt „Sa mo -
za trud nie nie szan -
sà...”, w któ rym
mia łem przy jem -
noÊç uczest ni czyç,
po gł´ bił mo jà wie -
dz´ w za kre sie 
za gad nieƒ pro wa -
dze nia dzia łal no Êci
go spo dar czej i umo˝ li wił po zy ska nie
Êrod ków na roz po cz´ cie dzia łal no Êci go -
spo dar czej. Ta ki bo dziec jest du ̋ ym
wspar ciem dla osób otwie ra jà cych fir m´
na trud nym kon ku ren cyj nym ryn ku. Pra -
gn´ pod kre Êliç, du ̋ y pro fe sjo na lizm i za -
an ga ̋ o wa nie osób or ga ni zu jà cych
i pro wa dzà cych szko le nia w ra mach pro -
gra mu.

Krzysz tof Po my ka ła, Cen trum
Nie ru cho mo Êci s.c., Ty chy

t Trud no po wie dzieç jak dłu go gro ma -
dził bym Êrod ki na nie zb´d ne w mo jej
pra cy opro gra mo wa nie i sprz´t kom pu -
te ro wy, gdy by nie do ta cja z pro jek tu...
Dzi´ ki niej pra wie na tych miast mo głem
za czàç re ali za cj´ bie ̋ à cych zle ceƒ.
Ja kub Ci ka ła, so odo s.c., Ty chy

t Pro gram ZPORR 2.5 sta no wi ogrom -
nà szan s´ dla osób ma jà cych po mysł
na dzia łal noÊç go spo dar czà, a nie po -
sia da jà cych na ty le Êrod ków, aby zre -
ali zo waç swo je ma rze nia o wła snej
fir mie. Ja ko je den z uczest ni ków mo g´
stwier dziç, i˝ po mi mo wcze Êniej szych
obaw zwià za nych z wy ma ga nia mi, sta -
wia ny mi pod czas trwa nia pro gra mu,
za rów no prze bieg szko leƒ jak i ich koƒ -
co wy re zul tat po wià za ny z do fi nan so -
wa niem po zwo lił mi na szyb ki start oraz
po mógł w pierw szej fa zie dzia ła nia
przed si´ bior stwa.

Krzysz tof Bro ni szew ski,
PPHU „PRO CES” 

Bro ni szew ski Krzysz tof 

t Z a  m i e  r z a m
otwo rzyç pie kar -
n i ´  - c u  k i e r  n i ´
i stwo rzyç mar k´
na ty le sil nà, by
w przy szło Êci prze -
ka zaç jà swo im
dzie ciom. Uczest -
ni czàc w pro jek -
cie, spo dzie wam
si´ przede wszyst -
kim po zy skaç wie dz´ i Êrod ki, któ re po -
mo gà mi z po wo dze niem roz wi nàç fir m´
w prze cià gu ko lej nych dwóch lat.
Woj ciech Ne te ro wicz, uczest nik

pro jek tu „Ak ty wi za cja Po staw
Przed si´ bior czych”
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Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze Êrod ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go oraz ze Êrod ków bu d˝e -
tu paƒ stwa, re ali zo wa ny pod nad zo rem Gór no Êlà skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go S.A. w Ka to wi cach

da li sta łe za mel do wa nie na te re nie mia sta
Ty chy lub po wia tów sà sied nich (mi ko łow ski,
bie ruƒ sko -l´ dziƒ ski i pszczyƒ ski).

Ro dza je wspar cia
Izba ofe ru je bez płat ne szko le nia i do -

radz two oraz bez zwrot nà po moc fi nan so wà
w po sta ci do ta cji in we sty cyj nych i po mo sto -
wych.

W ra mach wspar cia po mo sto we go przed -
si´ bior ca b´ dzie mógł otrzy my waç po moc fi -
nan so wà w wy so ko Êci 700 zło tych przez
okres 6 mie si´ cy, z mo˝ li wo Êcià prze dłu ̋ e nia
o ko lej ne szeÊç mie si´ cy w przy pad ku sła bej
kon dy cji fi nan so wej. W ra mach po wy˝ szej
kwo ty mo gà byç fi nan so wa ne kosz ty po no -
szo ne na ubez pie cze nie spo łecz ne, zdro wot -
ne, czynsz, ksi´ go woÊç oraz in ne kosz ty
bie ̋ à ce.

Jed no ra zo wa do ta cja in we sty cyj na to
Êrod ki prze ka zy wa ne przed si´ bior cy na sfi -
nan so wa nie pierw szych wy dat ków in we sty -
cyj nych umo˝ li wia jà cych utwo rze nie
i funk cjo no wa nie no wo pow sta łe go mi kro -
przed si´ bior stwa (Izba szcze gó ło wo do ra dza
w za kre sie wy ko rzy sta nia tych Êrod ków).
Wspar cie udzie la ne jest w Êred niej wy so ko -
Êci 18.000,00 zł (nie wy˝ szej jed nak ni˝ 5 tys.
Eu ro). Wy ma ga ny mi ni mal ny wkład wła sny
wy no si 25% tzw. kosz tów kwa li fi ko wa nych
in we sty cji.

Na bór do pro jek tu pro wa dzo ny b´ dzie
do koƒ ca stycz nia 2007 r. Wnio ski oraz
szcze gó ło we in for ma cje do st´p ne sà
na stro nie in ter ne to wej Okr´ go wej Izby
Prze my sło wo -Han dlo wej w Ty chach
pod ad re sem: www.izba.ty chy.pl, a tak ̋ e
w sie dzi bie organizacji (Ty chy, ul. Gro ta
Ro wec kie go 42, pok. 331) i pod nu me ra mi
te le fo nu: (32) 327 72 77, (32) 327 73 77.

Za łó˝ fir m´. 
Otrzy masz do ta cj´.

Trzecia, ostatnia grupa uczestników projektu
„Samozatrudnienie szansà...”
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Ze wspar cia Po wia to we go Urz´ du
Pra cy w Ty chach sko rzy sta ło w ubie -
głym ro ku po nad 500 lo kal nych przed -
si´ bior ców.

Po wia to wy Urzàd Pra cy w Ty chach jest
jed nost kà sa mo rzà do wà, któ rej za kres
dzia łal no Êci obej mu je te ren mia sta Ty chy
i po wia tu bie ruƒ sko -l´ dziƒ skie go. 

Isto t´ dzia łal no Êci Urz´ du sta no wi ak -
tyw na po li ty ka ryn ku pra cy w wy mia rze lo -
kal nym, skon cen tro wa na na mo˝ li wie jak
naj do sko nal szym do pa so wa niu po da ̋ y
pra cy i po py tu na pra c´. 

Urzàd dys po nu je du ̋ ym do Êwiad cze -
niem w re ali za cji przed si´ wzi´ç w ob sza rze
ak tyw no Êci za wo do wej i go spo dar czej spo -
łecz no Êci lo kal nej. Je go po ten cjał sta no wi
pro fe sjo nal na ka dra i bo ga ty za sób in for -
ma cji o zja wi skach i pro ce sach za cho dzà -
cych na ryn ku pra cy.

Swo je nie od płat ne usłu gi urzàd kie ru je
do osób bez ro bot nych i po szu ku jà cych
pra cy oraz pra co daw ców, dla któ rych jest
part ne rem w od po wied nim do bo rze per -
so ne lu, kre owa niu miejsc pra cy i ob ni ̋ a -
niu kosz tów zwià za nych z za trud nie niem.

Dzi´ ki po zy ska nym przez Urzàd Êrod -
kom fi nan so wym z Fun du szu Pra cy i Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w 2006
ro ku wspar cie otrzy ma ło po nad 500 lo kal -
nych przed si´ bior ców. W 2007 ro ku pla no -
wa ne jest przy naj mniej utrzy ma nie te go
po zio mu.

Szer sze in for ma cje na te mat ak tu al nie
re ali zo wa nych pro gra mów, szcze gó ło -
wych za sad za wie ra nia umów sub sy dio -
wa nych oraz wy ma ga nych do ku men tów
mo˝ na uzy skaç na stro nie in ter ne to wej
Po wia to we go Urz´ du Pra cy w Ty chach:
www.pup.ty chy.pl. AA.. LL..

ROÂNIE PO PYT 
NA PRA C¢

Powiatowy Urzàd Pracy w Tychach

REKLAMA
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Wszyst ko dzi´ ki pro jek to wi „Go -
spo dar ka Âcie ko wa w Ty chach”,
na któ ry mia sto uzy ska ło po -
nad 75 mln eu ro do fi nan so wa nia

z Eu ro pej skie go Fun du szu Spój no Êci.
Pro blem bra ku spraw ne go sys te mu ka -

na li za cji w Ty chach do ty czy głów nie 10
obrze˝ nych dziel nic mia sta. Ich ska na li zo -
wa nie nie tyl ko po pra wi ja koÊç ˝y cia, ale
tak ̋ e zwi´k szy atrak cyj noÊç in we sty cyj nà
dla przed si´ biorstw oraz in dy wi du al nych in -
we sto rów. 

Na re ali za cji pro jek tu bez po Êred nio sko -
rzy sta ok. 21 tys. miesz kaƒ ców. Upo rzàd ko -
wa nie go spo dar ki Êcie ko wej w gmi nie
sta no wi jed nak ko rzyÊç dla wszyst kich
miesz kaƒ ców 130-ty si´cz ne go mia sta.

In we sty cja obej mu je wy bu do wa nie i zmo -
der ni zo wa nie ok. 332 km sie ci ka na li za cyj nej
i desz czo wej, ure gu lo wa nie 32,2 km ro wów
i po to ków w dziel ni cach obrze˝ nych mia sta
oraz zmo der ni zo wa nie cz´ Êci osa do wej
w Oczysz czal ni Âcie ków Urba no wi ce.

Sza co wa na war toÊç ca łej in we sty cji wy -
no si po nad 140,3 mln eu ro. Pra ce bu dow la ne
roz pocz nà si´ w I pół ro czu 2007 r. 

A.J.

Magazyn Przedsiębiorczości 
i Integracji Regionalnej
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Liczba p∏atników US Tychy

WY DAW CA: Okr´ go wa Izba
Prze my s∏o wo -Han dlo wa w Ty chach

ul. Gro ta Ro wec kie go 42, 43-100 Ty chy, 
tel./fax (32) 327 72 77, tel. (32) 327 73 77

e -ma il: izba@izba.ty chy.pl, www.izba.ty chy.pl

OPRACOWANIE:

www.pawe.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD:

www.studiopress.pl

Re dak cja nie zwra ca ma te ria ∏ów nie za mó wio nych, za -
strze ga so bie pra wo re da go wa nia na de s∏a nych tek stów
i nie od po wia da za treÊç za miesz cza nych re klam. Prze dru -
ki do zwo lo ne sà wy ∏àcz nie za pi sem nà zgo dà Wy daw cy.

Ka na li za cja w eu ro pej skim sty lu
A˝ 85 mi lio nów Eu ro pej czy ków nie ko rzy sta z wła Êci we go sys te mu 
oczysz cza nia i od pro wa dza nia Êcie ków. Ju˝ za trzy la ta po dob ny pro blem
nie b´ dzie do ty czył Ty chów.
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