
2    Obszar górniczy KWK „Piast”: 48,313 km   

    Obejmuje gminy: Bieruñ, Bojszowy, Che³m  Œl¹ski,

                                Che³mek, Lêdziny oraz Oœwiêcim.

    Udostêpnienie: czterema szybami

    Dwa poziomy wydobywcze: 500 i 650 m

    Kopalnia posiada trzy zak³ady przeróbcze 

             - w tym Zak³ad Wzbogacania Mia³ów

Kompania Wêglowa S.A.

KWK PIAST

w Bieruniu

Kompania Wæglowa S.A.

Oddziaù KWK "Piast"

43-155 Bieruñ

ul. Granitowa 16

Tel.: +48 32 7177 000

Fax: +48 32 7177 082

e-mail:   piast@kwsa.pl

Zdolnoœci produkcyjne

- front eksploatacyjny   18 000 t netto

- odstawa urobku poz 500   19 200 t brutto

- odstawa urobku poz 650   18 000 t brutto

- transport pionowy   37 500 t brutto

- przeróbka mechaniczna   27 300 t brutto

- wentylacja   30 000 t brutto

Istniejemy od 1975 roku

£¹czna d³ugoœæ wyrobisk do³owych – 279 398 m,

                             w tym: czynnych – 168 299 m,

                                  otamowanych – 111 099 m

Produkujemy wêgiel energetyczny w nastêpuj¹cych sortymentach:

?Grube

?Œrednie (RETOPAL)

?Mia³y energetyczne,

     w tym: klasy 25, klasy 23,  klasy 19, klasy 18

£¹cznie 5,5 mln ton/rok
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Pismo wewnêtrzne Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej w Tychach (nak³ad 1000 egz.)

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE
2014 - 2020

Szansa dla
przedsiêbiorców

województwa
œl¹skiego

TYSKI LIDER PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
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M£ODZI NA RYNKU PRACY

SPO£ECZNA ODPOWIEDZIALNOŒÆ
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TYSKI LIDER
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

...Chcia³bym zaapelowaæ do naszych 
przedsiêbiorców, byœmy wspólnie stworzyli 
program wsparcia zatrudnienia,
wsparcia pracy i prowadzenia
w³asnego biznesu...

Okrêgowa Izba Przemys³owo-Handlowa w Tychach w bie¿¹cym roku po raz trzynasty 
przyzna³a nagrody Tyskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci – okolicznoœciowe statuetki oraz 
odznaczenia dla osób najbardziej zaanga¿owanych w rozwój regionu. Na uwagê zas³uguje fakt, 
i¿ z roku na rok Gala cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem i obowi¹zkowym 
uczestnictwem nie tylko tyskich przedsiêbiorców, ale przedstawicieli europarlamentu, 
ministerstw, samorz¹dów lokalnych oraz w³adz. Gala jak zwykle odby³a siê w Zameczku 
Myœliwskim w Promnicach i zgromadzi³a ponad pó³ tysi¹ca goœci.

Pomimo odczuwalnych skutków ekonomicznego 
spowolnienia, ostatnie pó³ roku pokaza³o, jak du¿ym 
potencja³em dysponuj¹ Tychy oraz Tyska Podstrefa KSSE. 
Kiedy w Fiat Auto Poland zapowiedziano zwolnienia 
grupowe, tyskie firmy, udowodni³y, i¿ potrafi¹ siê 
zmobilizowaæ i tworzyæ owe miejsca pracy. Tylko 
w styczniu tego roku zg³oszonych zosta³o 600 nowych 
ofert pracy, podczas gdy w grudniu ubieg³ego roku by³o 
ich zaledwie 220 – powiedzia³ Zbigniew Gieleciak, 
Prezes Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej. 
Œwiadczy to równie¿ o dobrej wspó³pracy instytucji 
otoczenia biznesu, w tym przede wszystkim Urzêdu 
Pracy, Izby, KSSE i w³adz miasta z przedsiêbiorcami. 
Niestety, roœnie bezrobocie wœród osób m³odych 
i konieczna jest ofensywa na rzecz jego zmniejszenia. 
Musimy byæ skuteczniejsi ni¿ Po³udniowa Europa, gdzie 

bezrobocie 
proc. w Grecji, 56 proc. w Portugali i 38 proc. we 
W³oszech. W Polsce wynosi ono 28 proc., a w UE 23,5 
proc. W Tychach nie jest tak Ÿle. Na koniec kwietnia 
stopa bezrobocia wynosi 7,8 proc. (w woj. œl¹skim 11,9 
proc.). Ale ludzie do 25. roku ¿ycia stanowi¹ 13,8 proc. 
ogó³u bezrobotnych w Tychach, a do 30. roku ¿ycia ten 

m³odych poni¿ej 25. roku ¿ycia siêga 60 
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07.06.2013 r.
Zameczek Myœliwski
w Promnicach Laureaci Tyskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci

Zbigniew Gieleciak
Prezes Okrêgowej Izby

Przemys³owo-Handlowej w Tychach

WYDAWCA:
Okrêgowa Izba Przemys³owo-Handlowa w Tychach

ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy,
tel./fax (32) 327 72 77, tel. (32) 327 73 77

e-mail: izba@izba.tychy.pl, www.izba.tychy.pl
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Szanowni Pañstwo,

Rozwój przedsiêbiorczoœci napotyka obecnie na szereg 
trudnoœci. Coraz wiêksza liczba przedsiêbiorstw ulega 
likwidacji. Odnotowujemy ci¹g³y wzrost stopy bezrobocia. 
Brakuje wykwalifikowanych r¹k do pracy, specjalistów 
w ró¿nych dziedzinach gospodarki. Na œl¹skim rynku pracy 
przedsiêbiorcy borykaj¹ siê z naborem kadry pracowniczej. 
Mo¿na wskazaæ kilka przyczyn takiej sytuacji. Z ca³¹ 
pewnoœci¹ brakuje korelacji miêdzy systemem kszta³cenia
i wynikaj¹c¹ z niego poda¿¹ na rynku pracy, a faktycznymi 
potrzebami przedsiêbiorstw. Uczelnie generuj¹ kolejne fale 
osób z kwalifikacjami bez mo¿liwoœci zatrudnienia, ju¿ na 
starcie pozbawionych szans na pracê. Warto zauwa¿yæ, ¿e na 
rynku tyskim na 2000 osób w wieku do 30. roku ¿ycia 
zarejestrowanych w ewidencji PUP, a¿ 500 to absolwenci 
szkó³ wy¿szych. Jest to grupa, która zanotowa³a najwy¿szy 
wzrost w rejestrach osób bezrobotnych. 

Izba od wielu lat próbuje przeciwdzia³aæ tym tendencjom. Tworzymy lokaln¹ platformê 
wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorcami, uczelniami i podmiotami rynku pracy. Realizowaliœmy 
programy wsparcia dla m³odych osób („M³odzi Przedsiêbiorczy”, „Aktywizacja rynku pracy”, 
„Innowacyjny Biznes” i inne). Staramy siê pobudzaæ wœród m³odych osób postawy przedsiêbiorcze, 
organizuj¹c szkolenia, opiekê ze strony doradców, udzielaj¹c wsparcia finansowego ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W ostatnich latach Izba na ten cel pozyska³a blisko 8 mln z³, 
uczestnicz¹c w powstaniu 250 nowych firm na terenie nie tylko Tychów, ale w ca³ym regionie 
(w Pszczynie, w ¯orach, w Miko³owie, w Orzeszu oraz w Katowicach). Cieszy nas, ¿e nowa perspektywa 
finansowa UE k³adzie jeszcze wiêkszy nacisk nie tylko na wsparcie przedsiêbiorczoœci, ale równie¿ na 
pomoc w utrzymaniu firm w najtrudniejszym dla nich okresie. Wspierany bêdzie równie¿ biznes 
innowacyjny, generuj¹cy nowe miejsca pracy, ale te¿ stwarzaj¹cy szanse na poprawê konkurencyjnoœci 
i na rozwój.

Tegoroczny numer „Impulsu” ukazuje siê w okresie szczególnym. Z jednej strony koñczy siê 
aktualna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, podsumowujemy realizowane projekty, z drugiej 
trwaj¹ intensywne prace konsultacyjne zwi¹zane z podzia³em œrodków europejskich i zadañ na kolejne 
lata tj. na okres finansowania 2014-2020. Jednym z dzia³añ Izby w najbli¿szym okresie bêdzie 
organizacja konferencji poœwiêconej kwestiom nowej perspektywy finansowej UE. Œrodki bêd¹ 
dostêpne dla przedsiêbiorców, organizacji pozarz¹dowych, gmin oraz osób pragn¹cych otworzyæ 
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Mamy nadziejê, ¿e firmy wykorzystaj¹ kolejn¹ szansê na rozwój, 
wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ i wzrost konkurencyjnoœci. Podzia³ œrodków zostanie 
przedstawiony z perspektywy europejskiej, krajowej, a tak¿e regionalnej. Omówiony bêdzie Regionalny 
Program Operacyjny dla Województwa Œl¹skiego. Nasze województwo mo¿e liczyæ w najbli¿szych 
latach na gigantyczny zastrzyk gotówki, ponad 3,1 mld euro. Tylko od nas zale¿y, jak wykorzystamy tê 
szansê.
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wskaŸnik wynosi ju¿ prawie 30 proc., tj. prawie 2.000 
osób, z czego 1/5 posiada wy¿sze wykszta³cenie. 
Chcia³bym zaapelowaæ do naszych przedsiêbiorców, 
byœmy wspólnie stworzyli program wsparcia 
zatrudnienia, wsparcia pracy i prowadzenia w³asnego 
biznesu. Bêdzie to program na rzecz wzrostu 
zatrudnienia, sta¿y i zak³adania w³asnych firm przez 
ludzi m³odych, zw³aszcza do 30. roku ¿ycia. OIPH 
podejmie w tym zakresie specjalne dzia³ania inicjuj¹ce.

Podczas gal i  wrêczono odznaczenia 
pañstwowe, przyznane przez Prezydenta RP. Z³ote 
Krzy¿e Zas³ugi otrzymali: Henryk Borczyk, prezes 

Tauron Ciep³o SA – za dzia³alnoœæ spo³eczn¹
i charytatywn¹ oraz Krzysztof Zamasz prezes Enea SA 
– za zas³ugi w dzia³alnoœci na rzecz rozwoju 
energetyki. Krzysztof Zamasz wyró¿niony zosta³ tak¿e 
ustanowion¹ przez Sejmik Województwa Œl¹skiego 
Odznak¹ Honorow¹ „Za zas³ugi dla województwa 
œl¹skiego”. Laur Umiejêtnoœci i Kompetencji” 
przyznawany przez Regionaln¹ Izbê Gospodarcz¹
w Katowicach oraz tytu³ „Mened¿era roku 2012" 
przyznawany przez Œl¹skie Stowarzyszenie 
Mened¿erów odebra³ prezydent Andrzej Dziuba.

Tradycyjnie statuetkami Hermesów Biznesu 
wyró¿niono przedsiêbiorców, firmy oraz osoby 
zas³u¿one dla miasta i regionu. W kategorii „Us³uga” 
wyró¿nienia otrzyma³y: NZOZ „HELPMED” ZPCH im. 
dr med. Tadeusza Boczonia za oryginalne
i innowacyjne dzia³ania w zakresie lecznictwa
i rehabilitacji oraz Dorbud-Instal Spó³ka Jawna za 
innowacyjne kontenerowe obiekty instalacji 
sanitarnych, zaœ nagrodê g³ówn¹ - Tyska Spó³dzielnia 
Mieszkaniowa „OSKARD” za d³ugoletni¹ ,  
wielop³aszczyznow¹ politykê mieszkaniow¹ oraz 
spo³eczn¹ w Tychach.

Pose³ do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba, 
Prezes Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej Zbigniew Gieleciak

Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Tychach 
Katarzyna Ptak, Prezes Zarz¹du Centrum Medycznego 
Paprocany Ewa Radek
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       W kategorii „Produkt” wyró¿nienia przypad³y 
f irmie Akord za real izacjê ekologicznego
i  n iestandardowego Osiedla  Kolorowego 
w Tychach i KWK Piast za ekologiczne paliwa 
wêglowe, nagroda g³ówna – spó³ce BIOAGRA-OIL 
za innowacyjne rozwi¹zania w zakresie biopaliw 
i biokompenentów.

Dzia³alnoœæ Navo oraz Nadwiœlañskiej Agencji 
Turystycznej wyró¿niono w kategorii „Firma”, 
nagroda g³ówna przypad³a Kompanii Wêglowej.

Przedsiêbiorc¹ Roku zosta³ Henryk Stabla 
(CARBOAUTOMATYKA), a statuetkê dla Wybitnej 
Postaci Regionu odebra³ prof. Jerzy Buzek. Nagrodê 
specjaln¹ – Promotora Przedsiêbiorczoœci otrzyma³a 
E l ¿b i e t a  B i eñkowska ,  M in i s t e r  Rozwo ju  
Regionalnego za efektywne pozyskiwanie funduszy 
europejskich.

Patronat honorowy nad tegoroczn¹ gal¹ 
objê³o Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urz¹d 
Marsza³kowski, Urz¹d Województwa Œl¹skiego oraz 
Prezydent Miasta Tychy.

Okrêgowa Izba Przemys³owo-Handlowa 
w Tychach w ci¹gu trzynastu edycji Gali promowa³a 
i wyró¿nia³a firmy, które zapewnia³y i oferowa³y 
wysoki poziom us³ug i produktów. Dum¹ napawa fakt, 
¿e zdecydowana wiêkszoœæ wyró¿nionych firm, to 
przedsiêbiorstwa tyskie.

Prezes Tauron Ciep³o Henryk Borczyk 
i Wicewojewoda Œl¹ski Andrzej Pilot

Prezes Carboautomatyki Henryk Stabla
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LAUREACI NAGRÓD
TYSKIEGO LIDERA

Kategoria US£UGA

Tyska Spó³dzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" liczy sobie 
55 lat. Za historyczn¹ datê powstania Spó³dzielni przyjêto 
dz ieñ 9 wrzeœnia  1958 r .  Do pocz¹tków lat  
osiemdziesi¹tych tempo rozwoju budownictwa by³o 
bardzo du¿e, wówczas wybudowano wiêkszoœæ osiedli na 
po³udniu miasta. Oprócz budynków mieszkalnych 
powstawa³y gara¿e, pawilony handlowe i us³ugowe oraz 
nowe placówki kulturalne. 

W 1988 r. Spó³dzielnia zarz¹dza³a 19.839 
mieszkaniami w 407 budynkach. W 1991 r. wydzieli³y siê 
niektóre osiedla i powsta³y nowe spó³dzielnie mieszkaniowe.
Aktualnie Spó³dzielnia zarz¹dza 216 budynkami 
mieszkalnymi, w których znajduje siê 14.080 lokali 
mieszkalnych o powierzchni ponad 679 tys. m2. Ponadto,
w zasobach Spó³dzielni znajduje siê  786 gara¿y i miejsc 
postojowych o powierzchni ponad 12 tys. m2 oraz 430 lokali 
u¿ytkowych o powierzchni ponad 37 tys. m2. Obecnie 
funkcjonuje 7 terytorialnie wyodrêbnionych rejonów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 

Dz ia³a lnoœæ  remontowa,  modernizacyjna
i inwestycyjna mo¿e wyró¿niaæ siê sprawnoœci¹ jej 
prowadzenia i skal¹ – ponad 20 mln z³ w 2012 r.

Spó³dzielnia pozyskuje zewnêtrzne œrodki finansowe 
na realizacjê remontów. Otrzymuje m.in. preferencyjnie 

oprocentowane po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenia - 
korzystanie z tego sposobu finansowania daje mo¿liwoœæ 
uzyskania bezzwrotnej pomocy w postaci czêœciowego 
umorzenia po¿yczki.  Pozyskuje równie¿ œrodki na 
rewitalizacjê zasobów z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej na usuwanie azbestowych elewacji. 

Spó³dzielnia posiada w swoich strukturach w³asny 
Zak³ad Remontowo-Budowlany, który œwiadczy us³ugi
w zakresie konserwacji i remontów instalacji wewnêtrznych, 
robót zwi¹zanych z ocieplaniem œcian i stropodachów, 
malarskich, brukarskich, transportowych. 

Du¿¹ wagê Spó³dzielnia przywi¹zuje do tworzenia 
warunków dla dzia³alnoœci spo³ecznej, oœwiatowej
i kulturalnej, prowadzonej na szerok¹ skalê poprzez 
Spó³dzielczy Dom Kultury „Têcza” oraz 5 klubów 
osiedlowych, które w ca³oœci utrzymywane s¹ przez 
Spó³dzielniê. W ramach prowadzonej dzia³alnoœci proponuje 
siê mieszkañcom ró¿ne formy zaspokajania ich zainteresowañ 
kulturalnych, artystycznych, sportowych, turystycznych,
a tak¿e rozrywki. Spó³dzielnia uzyska³a tytu³ DOBRA 
SPÓ£DZIELNIA 2012 i 2013 w ogólnopolskim programie 
uznaniowym, realizowanym przez redakcjê Strefy Gospodarki 
(Gazeta Prawna).

NAGRODA G£ÓWNA - Tyska Spó³dzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”

7Przedsiêbiorczoœæ i Integracja Regionalna

Prezes Tyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej OSKARD Piotr Polis,
Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba



NZOZ „Helpmed” powsta³ w 1996 roku. Patronem jest 
dr n. med. Tadeusz Boczoñ, a za³o¿ycielk¹ i w³aœcicielk¹ jest 
lek. med. Teresa Boczoñ-Sobuta. Firma od 1998 roku posiada 
status Zak³adu Pracy Chronionej i tworz¹ j¹ trzy Centra 
Medyczne: I Centrum Medyczne „Karolina”, które powsta³o 
w 1996 roku, II Centrum Medyczne „Strefa”, utworzone

w 2000 roku oraz powsta³e w 2005 roku III Centrum 
Medyczne „Zielona”.

„Helpmed” konsekwentnie wdra¿a innowacyjne 
za³o¿enia maj¹ce na celu maksymalne dostosowanie 
œrodków diagnostycznych i leczniczych do wiod¹cych technik 
europejskich i œwiatowych wraz z szeroko pojêt¹ rehabilitacj¹.

WYRÓ¯NIENIE - HELPMED

WYRÓ¯NIENIE – DORBUD ROBERT RÓ¯YCKI SP.P.
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W³aœcicielka NZOZ Helpmed Teresa Boczoñ-Sobuta, 
Prezes OIPH w Tychach Zbigniew Gieleciak, 
Wiceprezes OIPH w Tychach Zbigniew Boczkowski

Partner Dorbud-Instal Sp. J. Robert Ró¿ycki

Firma DORBUD-INSTAL Sp.J. Józef Markiewicz, Dorota 
Ró¿ycka, Robert Ró¿ycki z siedzib¹ w Tychach przy ulicy 
Budowlanych 152 dzia³a w bran¿y instalacyjno-budowlanej 
od 20 lat. Œwiadczy swoje us³ugi g³ównie na terenie Œl¹ska, 
oferuj¹c pe³n¹ gamê bran¿y instalacyjnej zarówno sieci 
zewnêtrznych jak i instalacji wewnêtrznych.

W ofercie firmy znajduje siê obs³uga kompleksowa 
od projektowania, budowy, monta¿u i uruchomieniu 
instalacji, a skoñczywszy na bie¿¹cej eksploatacji, nadzorze
i serwisie. Atutem jest niestandardowe podejœcie do 

 zwi¹zanych z wentylacj¹, ogrzewaniem i ch³odzeniem, czego 
przyk³adem s¹ instalacje pomp ciep³a czy rekuperacji
z gruntownymi wymiennikami ciep³a.

Jednymi z istotnych i najwiêkszych sukcesów by³y 
kontrakty na realizacjê obiektów kontenerowych: 
kot³owniê gazow¹ 860 kW z kot³ami Viessmann-a dla 
zak³adów JOY Maszyny Górnicze w Tychach oraz 
sprê¿arkownie z turbosprê¿arkami Cooper/CompAir, które 
kompletnie zmontowane zosta³y zabudowane w LOTOS 
Gdynia.

W 2010 roku na œl¹skiej mapie gospodarczej pojawi³ siê nowy 
zak³ad produkcyjny – Bioagra-Oil SA.

W chwili obecnej jest to najwiêkszy producent 
estrów metylowych w Polsce z rocznym potencja³em 
produkcyjnym siêgaj¹cym 200 tys. ton estrów i 20 tys. ton 
gliceryny farmaceutycznej. Mimo m³odego wieku, Spó³ka 
zdoby³a uznanie odbiorców jakoœci¹ swojej produkcji, 

zarówno w kraju jak i za jego granicami. Takie uznanie jest 
tym bardziej cenne, ¿e odbiorcami s¹ najwiêksze koncerny 
paliwowe.

W ci¹gu zaledwie kilku lat uda³o siê nie tylko 
zbudowaæ nowoczesny zak³ad i stabiln¹ pozycjê rynkow¹ 
firmy, ale równie¿ stworzyæ zgran¹ za³ogê profesjonalistów. 
Po³¹czenie nowoczesnoœci, innowacyjnoœci i profesjonalizmu 
Spó³ki pozwala jej elastycznie reagowaæ na zmiany rynkowe
i skutecznie zwiêkszaæ swój udzia³ w rynku.

„AKORD” Sp. z o.o. realizuje bardzo oryginalne
i nietypowe projekty – zgodnie z najnowszymi trendami 
architektury. Budynki wyposa¿one s¹ w kolektory s³oneczne, 
pompy ciep³a, gruntowe wymienniki ciep³a, wentylacjê 
mechaniczn¹ z odzyskiem ciep³a – rekuperatory, 
mechaniczn¹ higrosterowaln¹ wentylacjê, itp. Atrakcyjnoœæ 
realizowanych zespo³ów mieszkaniowych sprawia, ¿e zosta³y 
sprzedane w ca³oœci, pomimo bardzo ma³ej reklamy
i rynkowej zapaœci. Spó³ka w ostatnich latach zrealizowa³a 
szereg kompleksów mieszkaniowych: osiedla domów 
jednorodzinnych w Tychach ulicach Ziêbiej, £abêdziej, 

Jastrzêbiej, Przepiórek, Drozdów oraz w Bibicach k. Krakowa, 
bloki mieszkaniowe przy ul . Orzeszkowej w Tychach, zespó³ 
domów w zabudowie atrialnej przy ul. M¹ko³owskiej, 
„Osiedle Kolorowe” czyli zamkniêty zespó³ osiedlowy przy 
ul. ¯orskiej sk³adaj¹cy siê z 69 jednostek  mieszkalnych 
i terenu rekreacyjnego wraz z bezpiecznym placem zbaw dla 
dzieci. Przy realizacji tego projektu uda³o siê wypracowaæ 
kompromis pomiêdzy cisz¹ a bliskoœci¹ centrum miasta.

Akord buduje w ma³ych zespo³ach mieszkania i domy
o podwy¿szonym standardzie oraz innowacyjnej 
architekturze.

Kategoria PRODUKT

NAGRODA G£ÓWNA - BIOAGRA-OIL

WYRÓ¯NIENIE - AKORD
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Prezes  Bioagra-Oil SA Wies³aw Dzi¹g



Kopalnia „Piast” nale¿y w ramach Kompanii Wêglowej SA do 
najwiêkszych zak³adów produkuj¹cych wêgiel energetyczny. 
Mia³y wêglowe, które stanowi¹ wiêkszoœæ jej wydobycia, 
posiadaj¹ zawartoœæ siarki oraz wartoœæ opa³ow¹ znacznie 
odbiegaj¹c¹ od œrednich uzyskiwanych w innych zak³adach.

Z tego powodu pod koniec 1995 r. Rada Nadzorcza 
Nadwiœlañskiej Spó³ki Wêglowej SA wyrazi³a zgodê na 
rozpoczêcie procesu przygotowawczego do budowy 
zak³adu wzbogacania mia³u w KWK „Piast”.

WYRÓ¯NIENIE - KOPALNIA PIAST
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Prezes Akordu Jerzy Nowicki

Dyrektor KWK Piast Jacek Kudela

Kategoria FIRMA

NAGRODA G£ÓWNA - KOMPANIA WÊGLOWA

WYRÓ¯NIENIE - NAVO

Kompania Wêglowa SA to najwiêksza firma wydobywcza 
wêgla kamiennego w kraju oraz Unii Europejskiej. Kompania 
Wêglowa SA spe³nia oczekiwania stawiane producentom 
paliw wêglowych, czynnie uczestnicz¹c w realizacji polityki 
energetycznej Polski, a tak¿e dokonuj¹c implementacji jej 
g³ównych celów w zakresie wzrostu bezpieczeñstwa dostaw 
paliw i energii. Kompania Wêglowa SA œciœle wspó³pracuje

z otoczeniem biznesowym w kraju i za granic¹. 
Gwarantuje stabilne dostawy wêgla o wymaganej jakoœci 
dla wszystkich ga³êzi gospodarki oraz odbiorców 
indywidualnych. Wielomilionowa produkcja opiera siê na 
solidnych podstawach ekonomicznych, co daje Kompanii 
Wêglowej SA miano lidera wœród producentów wêgla 
kamiennego. 

NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Spó³ka z o. o. to 
profesjonalny dystrybutor w segmentach FMCG i AGD
z czo³ówki najwiêkszych firm tej bran¿y w Polsce. Przychód ze 
sprzeda¿y, który w 2012 roku przekroczy³ 858 milionów 
z³otych, umo¿liwi³ firmie zajêcie 31. miejsca wœród 
najwiêkszych polskich firm handlowych w rankingu Lista 500 
tygodnika „Polityka”. Navo zatrudnia ponad 5000 
pracowników. Obs³ugê logistyczn¹ zapewniaj¹ 3 magazyny 
centralne i 20 depozytów w optymalnych lokalizacjach. Firma 
posiada 23 lata bogatego doœwiadczenia na rynku chemiczno-

kosmetycznym. Navo jest ogólnopolskim dystrybutorem 
pracuj¹cym na rzecz kluczowych producentów:
Procter & Gamble i 3M oraz wy³¹cznym dystrybutorem 
HERO i Materne w Polsce, w tym wiod¹cych marek: Vizir, 
Lenor, Head & Shoulders, Blend-a-med, Pampers, Gillette, 
Braun, Duracell, Prima, Corny, Schwartau, GoGoSqueeze
i wielu innych.

Misj¹ NAVO jest bycie preferowanym partnerem 
zarówno dla producentów, jak i sklepów w zakresie portfolio 
produktów, jakoœci serwisów oraz kosztów obs³ugi.
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Prezes Kompanii Wêglowej Joanna Strzelec-£obodziñska



Nadwiœlañska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.  to sieæ 
oœrodków wypoczynkowych i hoteli w Polsce. W³aœciciel
21 obiektów wczasowych, zlokalizowanych od gór po Ba³tyk. 
Firma dysponuje tak¿e przystaniami wodnymi ze sprzêtem 
p³ywaj¹cym oraz nowoczesn¹ Stacj¹ Narciarsk¹ w Wiœle.
W jej posiadaniu znajduj¹ siê miêdzy innymi takie obiekty jak: 
Sanatorium Górnik w Ko³obrzegu, Oœrodki Wypoczynkowe 
Posejdon w Jastarni, Neptun w Krynicy Morskiej, Mazury
w Krzy¿ach, Skarbnik w Karpaczu, Siemion w Szczyrku czy 
Hotel Ziemowit w Ustroniu. 

Nadwiœlañska Agencja Turystyczna dzia³a na rynku 
od 1996 roku, zajmuje siê organizacj¹ wczasów, pobytów 
kuracyjnych, kolonii, zimowisk, obozów i zielonych szkó³, 
ponadto specjalizuje siê w obs³udze konferencji, szkoleñ
i zjazdów. Biura sprzeda¿y NAT wspó³pracuj¹ ze znanymi
i renomowanymi organizatorami turystyki.

Liczne grono sta³ych klientów i kontrahentów 
zarówno w kraju jak i za granic¹, potwierdza rzetelnoœæ
i wysoki poziom us³ug œwiadczonych przez Nadwiœlañsk¹ 
Agencjê Turystyczn¹. 

WYRÓ¯NIENIE – NADWIŒLAÑSKA AGENCJA TURYSTYCZNA
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Wiceprezes NAVO Polska Roman Gajczewski

Dyrektor ds. sprzeda¿y i marketingu NAT Aneta Poraniewska 

PRZEDSIÊBIORCA ROKU

PROMOTOR PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

HENRYK STABLA

EL¯BIETA BIEÑKOWSKA

W 1992 roku wygra³ konkurs na Prezesa Przedsiêbiorstwa 
Kompletacj i  i  Monta¿u Systemów Automatyki  
„Carboautomatyka” S.A. W krótkim czasie Spó³ka zosta³a 
przekszta³cona z us³ugowej na us³ugowo-produkcyjn¹, 
osi¹gaj¹c z ka¿dym rokiem lepsze wyniki finansowe.

W1996 roku zosta³ powo³any na prezesa zarz¹du 
Nadwiœlañskiej Spó³ki Wêglowej, a w latach 2001-2009
na Prezesa Polskiej Techniki Górniczej SA w Katowicach.

Carboautomatyka zaistnia³a w górnictwie, buduj¹c 
swoj¹ bardzo mocn¹ pozycjê i rozpoznawaln¹ markê, 

 zwiêkszaj¹c produkcjê dziesiêciokrotnie w ci¹gu ostatnich lat. 
Na bazie Carboautomatyki zbudowa³ Grupê

o zdywersyfikowanej dzia³alnoœci, któr¹ opar³ na strukturze 
dywizjonalnej. Równolegle do dzia³añ na rynku rodzimym, 
wizja rozwoju firmy realizowana by³a równie¿ na rynkach 
eksportowych, aktywnie dzia³aj¹c w takich krajach jak 
Ukraina, Rosja, Boœnia i Hercegowina, Rumunia, Wietnam
i wiele innych.

El¿bieta Bieñkowska od 2007 jest ministrem rozwoju 
regionalnego w pierwszym i drugim rz¹dzie Donalda Tuska, 
senatorem VIII kadencji.

Przez ca³¹ karierê zawodow¹ zwi¹zana jest
z wdra¿aniem funduszy europejskich i rozwojem regionalnym. 
Podczas pierwszej kadencji minister Bieñkowska doprowadzi³a 
do pe³nego wykorzystania funduszy unijnych z bud¿etu na 
lata 2004-2006 i rozdzielenia ponad 70 proc. z prawie 68 
miliardów euro, które Polska otrzyma³a na lata 2007-13. 

Usunê³a bariery utrudniaj¹ce siêganie po œrodki 
unijne upraszczaj¹c i skracaj¹c procedury, a tak¿e 
uczestnicz¹c w zmienianiu prawa dotycz¹cego ochrony 
œrodowiska oraz zamówieñ publicznych. Zaanga¿owanie 
i praca pani minister przyczyni³y siê do spektakularnego 
sukcesu, jakim jest uchwalenie korzystnego dla Polski bud¿etu 
unijnego na lata 2014-2020. Kwota 106 miliardów euro to 
ogromny sukces negocjacyjny i szansa na dalszy rozwój 
naszego kraju.
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Prezes Kompanii Wêglowej Joanna Strzelec-£obodziñska,
Prezes Carboautomatyki Henryk Stabla,

Minister Rozwoju Regionalnego El¿bieta Bieñkowska



Okrêgowa Izba Przemys³owo-Handlowa w Tychach w 2012 r. 
r o z p o c z ê ³ a  r e a l i z a c j ê  k o l e j n y c h  p r o j e k t ó w ,  
wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego, których celem jest wsparcie rozwoju 
przedsiêbiorczoœci na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy 
projektów mogli korzystaæ ze wsparcia szkoleniowego, 
doradczego i przede wszystkim wsparcia finansowego 
w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczêcie w³asnej 
dzia³alnoœci.

Projekt „W³asny biznes” realizowany jest we wspó³pracy 
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Tychach. Jest on skierowany 
do osób, które utraci³y pracê z przyczyn dotycz¹cych zak³adu 
pracy przechodz¹cego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
– W chwili obecnej uczestnicy projektu, którzy otworzyli 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ramach projektu, otrzymuj¹ 
wsparcie pomostowe, przeznaczone na pokrycie bie¿¹cych 
kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem firmy, takich jak np. 
koszty sk³adek spo³ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 
czynszu, us³ug ksiêgowych. – informuje Alicja Nowicka, 
specjalista ds. finansów i monitoringu. – Dziêki przekazanemu 
przez Izbê wsparciu lokalny rynek wzbogaci³ siê o 29 nowych 
firm o szerokim zakresie us³ug. Powsta³y m.in. pracownie 
architektoniczne, studio dŸwiêkowe, pracownie jubilerskie, 
przedszkole, biura ksiêgowe, gabinety masa¿u.

W maju ubieg³ego roku Izba rozpoczê³a realizacjê kolejnego 
projektu w partnerstwie z urzêdami pracy w Tychach 
i Miko³owie. „Nowy start – promocja przedsiêbiorczoœci 
w podregionie tyskim” to projekt, w którym mogli wzi¹æ 
udzia³ wszyscy mieszkañcy naszego podregionu, zarówno 
osoby m³ode, jak i starsze, zatrudnione lub bezrobotne. 
Szczególne preferencje dotyczy³y osób powy¿ej 50. roku 
¿ycia, kobiet powracaj¹cych na rynek pracy po urodzeniu 
dziecka oraz osób d³ugotrwale bezrobotnych. W dwóch 
edycjach naboru wp³ynê³o prawie 700 formularzy 
aplikacyjnych. W procesie rekrutacji zosta³o wybranych 60 
osób, z których 42 stanowi³y osoby starsze, w wieku 50+. 

W£ASNY BIZNES

NOWY START – PROMOCJA PRZEDSIÊ-
BIORCZOŒCI W PODREGIONIE TYSKIM

– W ramach I edycji projektu w czerwcu tego roku 28 
uczestników rozpoczê³o dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wœród 
nowych firm s¹ na przyk³ad salony kosmetyczne, firma 
brukarska, budowlana, oœrodek szkolenia kierowców, studio 
zdrowia, sk³ad drewna, piekarnia-ciastkarnia czy delikatesy 
ekologiczne – wylicza Beata Ochmañska, specjalista 
ds. finansów i monitoringu. – Natomiast uczestnicy II edycji 
czekaj¹ na decyzjê Komisji Oceny Wniosków, dotycz¹c¹ 
przyznania œrodków finansowych na rozwój przedsiêbiorczoœci. 
Wœród planowanych dzia³alnoœci s¹ miêdzy innymi kwiaciarnia, 
firma eventowa, zak³ad krawiecki, biuro rachunkowe, 
architektoniczne czy gabinet masa¿u. Dziêki temu projektowi 
powstan¹ minimum 54 firmy.

W styczniu br. Izba rozpoczê³a realizacjê kolejnego projektu, 

w partnerstwie z urzêdami pracy z Tychów, Miko³owa oraz Pszczyny. 

G³ównym kryterium naboru by³a utrata pracy  z przyczyn le¿¹cych 

po stronie zak³adu pracy, w okresie nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy 

przed dniem przyst¹pienia do projektu.
– W chwili obecnej 30 osób zakwalifikowanych do udzia³u 
w projekcie uczestniczy w szkoleniach z  zakresu 
przedsiêbiorczoœci oraz pracuje z doradcami w zakresie pisania 
biznesplanów. – mówi Krzysztof Sykta, koordynator projektu. 
– Do koñca tego roku w ramach projektu otwartych zostanie 
min. 28 nowym firm, w tym zak³ad jubilerski, firmy 
geodezyjne, ekomyjnia.

W ramach powy¿szych projektów osoby objête wsparciem 
uczestniczy³y m.in. w szkoleniach z zakresu podstaw 
przedsiêbiorczoœci, marketingu, ksiêgowoœci, nowoczesnych 
technologii oraz indywidualnych szkoleniach zawodowych 
uzupe³niaj¹cych kwalifikacje i kompetencje. Ka¿da osoba 
otrzyma³a równie¿ pomoc w zakresie pisania biznesplanu 
i opracowania wniosku aplikacyjnego, który stanowi³ 
podstawê przyznaniu wsparcia finansowego. Dotacje 
przyznawano w kwotach do wysokoœci 35 tysiêcy z³otych. 
W wiêkszoœci uczestnicy otrzymane pieni¹dze przeznaczyli na 
zakup œrodków trwa³ych, oprogramowania, towar, remont 
lokalu oraz promocjê. 

FIRMA NA START

FORMY WSPARCIA

WSPARCIE 
DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH
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WYBITNA POSTAÆ REGIONU

JERZY BUZEK
Jerzy Buzek ukoñczy³ Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny 
Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach. Uzyska³ równie¿ stopieñ 
n a u k o w y  d o k t o r a  h a b i l i t o w a n e g o ,
a nastêpnie tytu³ profesora nauk technicznych.

We wrzeœniu 1980 roku rozpoczê³a siê jego 
dzia³alnoœæ w „Solidarnoœci”. W latach 1997-2001 by³ 
szefem Rady Ministrów. W styczniu 1999 roku zosta³ 
przewodnicz¹cym partii politycznej Ruch Spo³eczny 
AWS.

Od 2004 jest pos³em do Parlamentu Europejskiego, 
do którego dosta³ siê z najlepszym w Polsce wynikiem. By³ 
sprawozdawc¹ w ramach S iódmego Programu 
Strukturalnego na rzecz Badañ i Innowacji, a tak¿e 
sprawozdawc¹ Europejskiego Planu Strategicznego
w zakresie Energii i Technologii. Uzyska³ tytu³ 

„Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe
i technologie”. W roku 2008 rankingi „Wprost”
i „Rzeczpospolitej” uzna³y go najlepszym polskim 
eurodeputowanym.

14 lipca 2009 r. zosta³ wybrany na Przewodnicz¹cego 
Parlamentu Europejskiego, zdobywaj¹c 555 spoœród 644 
wa¿nych g³osów i staj¹c siê pierwszym Przewodnicz¹cym
z pañstw by³ego Bloku Wschodniego. Obecnie jest cz³onkiem 
Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemys³u, Badañ 
Naukowych i Energii.

Bêd¹c premierem, a nastêpnie pos³em oraz 
Przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego zawsze pamiêta³ 
i pamiêta o Œl¹sku. Podejmowa³ dzia³ania na rzecz jego 
rozwoju. Zainteresowania Jerzego Buzka id¹ w stronê rozwoju 
naukowego i przedsiêbiorczoœci oraz spraw dzieci i m³odzie¿y.
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Minister Rozwoju Regionalnego El¿bieta Bieñkowska 

Pose³ do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek 



Roman Elsenbahn, 
przedsiêbiorczoœci w podregionie tyskim

uczestnik projektu Nowy start – promocja 

Jestem in¿ynierem budownictwa z przesz³o trzydziestoletnim 
s t a ¿ e m  i  d o œ w i a d c z e n i e m  z d o b y t y m
w kilku zak³adach pracy. Zawsze jednak moj¹ najwiêksz¹ 
pasj¹ by³ sport i zdrowy tryb ¿ycia, odpoczynek na œwie¿ym 
powietrzu na ³onie przyrody. Zawsze stara³em siê 
propagowaæ ten styl ¿ycia wœród szerokiego grona 
znajomych, a nawet przypadkowych osób. Uczy³em ich jazdy 
na nartach, rowerze górskim, uprawiania windsurfingu czy 
¿eglarstwa, zachêcaj¹c ich do czynnego wypoczynku 
weekendowego i urlopowego, a tak¿e aktywnoœci fizycznej na 
co dzieñ. W³aœnie z grona tych przyjació³ wysz³a inicjatywa, 
¿e powinienem po³¹czyæ swoj¹ pasjê z dzia³alnoœci¹ 
gospodarcz¹. 

W realizacji tego pomys³u pomóg³ mi program 
Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej i Urzêdu Pracy
w Tychach „Nowy start – promocja przedsiêbiorczoœci
w podregionie tyskim”, który by³ utworzony jakby specjalnie 
dla mnie i realizacji moich marzeñ.

Aktualnie prowadzê rekreacyjne rejsy du¿ym 
jachtem kabinowym dla rodzin z dzieæmi lub grup 
turystów po Jeziorze ¯ywieckim, prowadz¹c ponadto dla 
chêtnych podstawow¹ edukacjê ¿eglarsk¹, organizujê 
wyjazdy rowerowe w Beskidy, a zim¹ doskonalenie jazdy 
na nartach. 

Generalnie robiê to, co lubiê, a satysfakcjê mam
z zadowolenia moich klientów, którzy chc¹ do mnie wróciæ
i sami przysy³aj¹ nowych chêtnych do przyjemnego 
spêdzania czasu na wodzie wœród najwy¿szych beskidzkich 
szczytów. 

"REM" Roman Elsenbahn
ul. Ziêbia 42 A
43-100 Tychy

tel. 533 533 554
romanelse@o2.pl

Prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci jest dla wielu wyzwaniem. 
Wi¹¿e  s iê  z  ogromn¹ odpowiedz ia lnoœc i¹  jak
i ryzykiem niepowodzenia. Przynosi jednak wiele korzyœci
i mo¿liwoœci dotycz¹cych swobody w podejmowaniu decyzji 
w pracy, wiêkszych dochodów, a przede wszystkim satysfakcji
i samorealizacji.

Masa¿ jest moj¹ pasj¹. Od ponad szeœciu lat pracujê
w zawodzie masa¿ysty, w dalszym ci¹gu kszta³cê siê
i uzupe³niam swoje umiejêtnoœci, uczestnicz¹c w wielu 
specjalistycznych kursach i szkoleniach. Nauka w Policealnej 
Szkole Medycznej na kierunku Technik Masa¿ysta stanowi³a 
siln¹ bazê i narzêdzie do dalszego rozwoju. Praca
w presti¿owych centrach SPA i hotelach umo¿liwi³a mi 
wypracowanie w³asnych technik i komponowanie ró¿nego 
rodzaju masa¿u. Poznanie œwiata piêkna i relaksu, a tak¿e 
medycznych aspektów masa¿u wp³ynê³o na decyzjê
o za³o¿eniu w³asnej firmy.

„Dla Ciebie” Pracownia Masa¿u Leczniczego
i Rehabilitacji jest efektem wsparcia projektu unijnego 
„W³asny biznes”, do którego przyst¹pi³em niespe³na rok 
temu. Myœl o swobodzie dzia³ania i kreowaniu w³asnej osoby, 
a tak¿e informacje o dotacjach unijnych na podjêcie w³asnej 
dzia³alnoœci gospodarczej, skierowa³y mnie na stronê 
Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej w Tychach. 

Po odbyciu wielu szkoleñ zawartych w projekcie,
8 marca 2013 roku rozpocz¹³em przygodê z w³asn¹ firm¹. 
Oficjalne otwarcie przy lampce szampana, wielu goœci
i niezapomniane wra¿enia utwierdzi³y mnie w przekonaniu
o podjêciu w³aœciwej decyzji. Miesi¹ce przygotowañ i spotkañ 
z doradcami przynios³y sukces, otworzy³y drogê do kariery na 
w³asn¹ rêkê, swobody, satysfakcji i spe³nienia. Praca mo¿e 
byæ pasj¹, a moja osoba jest tego doskona³ym przyk³adem.

Zapraszam do odwiedzenia mojej pracowni
i skorzystania z moich us³ug. Wiêcej o mnie na stronie: 

www.rehabilitacja-masa¿.com.pl.

Piotr Œleziona, uczestnik
projektu W³asny biznes
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Eliza Stanis³awska, uczestnika projektu W³asny biznes

Czy w dzisiejszych czasach matka trójki dzieci mo¿e pozwoliæ 
sobie na kolejne? Tak! Pod warunkiem, ¿e bêd¹ to 
SILNEDZIECI.COM. 
Od 2 lat jestem zwi¹zana z Tychami. Z wykszta³cenia jestem 
magistrem geologii czwartorzêdu. Ukoñczy³am te¿ studia 
podyplomowe z zakresu zarz¹dzania zasobami pracy. To by³o 
wiele lat temu, w stolicy, która da³a mi pracê, ¿eby j¹ rok temu 
odebraæ, gdy koñczy³ siê mój urlop wychowawczy. By³am 
zszokowana, poczu³am siê nikomu niepotrzebna. Ten stan nie 
trwa³ d³ugo, bo oto przegl¹daj¹c tyskie strony internetowe, 
natknê³am siê na stronê www.izba.tychy.pl i uzna³am, ¿e TYCHY 
to naprawdê DOBRE MIEJSCE. Dosta³am szansê. Jako jedna z 30 
osób bior¹cych udzia³ w projekcie ,,W³asny biznes”, otrzyma³am 
wsparcie finansowe oraz pomostowe na za³o¿enie i prowadzenie 
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Jestem szczêœciar¹! Mój 
pomys³ na firmê spodoba³ siê. To doda³o mi si³. Uwierzy³am, ¿e 
maj¹c troje dzieci, mo¿na zacz¹æ myœleæ o przysz³oœci rodziny 
w szerszej perspektywie i na w³asny rachunek.

Czym siê zajmujê? Moja firma SILNEDZIECI.COM 
tworzy propozycje zabawek i pomocy dla dzieci. Nazwa 
nawi¹zuje do skrótu terapii Integracji Sensorycznej (SI). Do 
wykonania produktów wykorzystujê maszynê do szycia 
z funkcj¹ haftu i rysowania flamastrami. Haftujê te¿ na 
odzie¿y, pod stworzon¹ do tego celu nazw¹ hafciarenka.pl. 

Od 8 lat jestem przede wszystkim mam¹. 

A gdy jestem zmêczona szyciem, to oddajê siê kolejnej mojej 
pasji – ozdabianiu ceramiki i drewna technik¹ decoupage. To 
dziêki OIPH mog³am wzi¹æ udzia³ w kursie decoupage.

Poniewa¿ widzê potrzebê sta³ego podnoszenia 
w³asnych kwalifikacji zawodowych, planujê w przysz³ym roku 
rozpocz¹æ studia podyplomowe – ,,Wczesne wspomaganie 
rozwoju dzieci”. Uwa¿am, ¿e ukoñczenie tego kierunku, 
pomo¿e mi w lepszy sposób zrozumieæ potrzeby ma³ych dzieci 
i tworzyæ ofertê dopasowan¹ do ich potrzeb. Posiadanie 
dyplomu na pewno bêdzie reklam¹ firmy i pomo¿e w zdobyciu 
nowych klientów. Poza tym moja firma bêdzie mog³a 
poszerzyæ zakres us³ug o prowadzenie terapii czaszkowo-
krzy¿owej, gdy¿ posiadam ju¿ ukoñczony kurs z tej dziedziny. 
Dla zabawek i produktów szytych, które zyskaj¹ najwiêksze 
zainteresowanie klientów, planujê zdobycie certyfikatu.

Moje ¿ycie dziêki Okrêgowej Izbie Przemys³owo-
Handlowej zmienia siê na lepsze. Dziêki dotychczasowemu 
wsparciu doradczemu wiele zyska³am. Jeszcze przede mn¹ 
spotkania indywidualne z zakresu prawa i marketingu. Zale¿y mi, 
aby wspó³pracê z Izb¹ przed³u¿yæ. Dlatego bêdê chcia³a znaleŸæ 
siê w gronie cz³onków OIPH. Szczególne podziêkowania kierujê 
do osób bezpoœrednio zaanga¿owanych w realizacjê projektu 
,,W³asny biznes” – rodziców chrzestnych trójki SILNYCHDZIECI - 
pana Krzysztofa, pani Alicji i pani Magdy.

Przedsiêbiorczoœæ i Integracja Regionalna16

– Dodatkowym atutem udzia³u w projekcie jest wsparcie 
pomostowe dla uczestników. Jest to kwota do 1317 z³ 
miesiêcznie wyp³acana przez okres od 6 do 12 miesiêcy na 
pokrycie wydatków bie¿¹cych, takich jak sk³adki spo³eczne 
i zdrowotne, czynsz, inne op³aty sta³e – mówi Jakub Pytlarz, 
koordynator „W³asnego biznesu”. – Na ka¿dym etapie 
uczestnictwa w projekcie – od tworzenia biznesplanu po 
rozliczenie wsparcia finansowego (dotacji) i pomostowego 
– uczestnicy posiadali równie¿ wsparcie ze strony 
indywidualnego opiekuna – dodaje. 

Dla wszystkich uczestników projektu przewidziane 
jest równie¿ doradztwo specjalistyczne, którego zakres 
tematyczny dostosowany jest indywidualnie do potrzeb 
uczestników.

Poni¿ej oraz na kolejnych stronach
magazynu prezentujemy uczestników 
projektu oraz katalog nowych firm



19Przedsiêbiorczoœæ i Integracja Regionalna

Okrêgowa Izba Przemys³owo-Handlowa udzieli³a w latach 2012-2013 wsparcia dla osób chc¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ w ramach projektów unijnych W³asny biznes oraz 

Nowy start – promocja przedsiêbiorczoœci w podregionie tyskim.

Poni¿ej prezentujemy wykaz nowych firm 

W£ASNY BIZNES

BERDO Artur Kozyra
ul. Wejchertów 23
43-100 Tychy
tel. 609 700 353
www.berdo-meble.pl

KATI-REH REHABILITACJA Katarzyna Ryszka
ul. Warszawska 153A, 43-155 Bieruñ
tel. 662 163 506
www.kati-reh.pl

Oœrodek T³umaczeniowo-Szkoleniowy 
TRANSLATORIA
Magdalena Wielgat-Kojdecka
ul. Grota Roweckiego 18, 43-100 Tychy
tel. 513 171 909
www.translatoria.com

KR NARZÊDZIA Krystian Rosmus
ul. Adamskiego 42, 41-407 Imielin
tel. 32 225 51 73
www.krnarzedzia.pl

Agencja Reklamy START Rafa³ Palecki
ul. Oœwiêcimska 455, 43-150 Bieruñ
tel. 535 004 663
www.arstart.pl, www.st4rt.pl

Paulina Be³oniak Grupa Projektowa
ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy
tel. 600 309 403
www.gp3.com.pl

Pracownia Artystyczna ArtGrawka 
Monika Leœniewska
ul. Wierzbowa 23
43-100 Tychy
tel. 692 470 876
www.artgrawka.com

Centrum Us³ug PERSONA 
Prakseda Korytnicka
ul. Skrajna 7 B
43-220 Miêdzyrzecze
tel. 731 993 436

SILNEDZIECI.COM Eliza Stanis³awska
ul. ¯orska 93/11
43-100 Tychy
tel. 606 178 191
www.hafciarenka.pl

SAFE-WORK Us³ugi BHP Bo¿ena Nowok
ul. Hodowców 62
43-243 Wis³a Wielka
tel. 784 086 337
www.safe-work.pl

CAGA CATERING Agnieszka Cichoñ
ul. W³adys³awa Jagie³³y 15
43-155 Bieruñ

Biuro Obs³ugi Inwestycji ACTUS 
Aneta Otlewska
ul. Bukowa 23/9
43-100 Tychy

AFORO Edyta Stadler
 ul. Kamienna 6
41-407 Imielin
tel. 508 196 566
www.aforo.pl

Pracownia projektowo – wykonawcza 
DETTA Alicja Turek
ul. Starokoœcielna 5
43-100 Tychy 
tel. 518 429 885

FHU ELIXIR Olimpia Ropiejko
ul. Na³kowskiej 6 A
43-100 Tychy
tel. 509 993 150

Agnieszka Kozerska Przedszkole
Pl. Filipa Nowary 8
43-100 Tychy
tel. 662 115 570 
www. nianiasos.pl

Catering Wedle Gustu
Micha³ Gardas
ul. Armii Krajowej 105
43-100 Tychy
tel. 796 493 102
www.wedlegustu.pl

Polskie Studio DŸwiêkowe Teresa Stekla
ul. Uczniowska 28/9
43-100 Tychy
tel. 792 654 664

D L A  C I E B I E  P r a c o w n i a  M a s a ¿ u  
Leczniczego Rehabilitacji i Fizykoterapii 
Piotr Œleziona
ul. Brzoskwiniowa 127
43-100 Tychy
tel. 666 058 022
www.rehabilitacja-masaz.com.pl

P r z e d s i ê b i o r s t w o  U s ³ u g o w o  
Produkcyjne CASTCO
Janusz Zawadzki
ul. Poziomkowa 127
43-100 Tychy
tel. 607 787 079
www.castco.pl

IDCODE Szymon Bañka
ul. Budowlanych 26/36, 43-100 Tychy 
www.idcode.pl

SELGET Mateusz Bilski
ul. Skalna 163E , 43-100 Tychy
601-722-401

ACTIV-NET Danuta Hofman
ul. Begonii 6, 43-100 Tychy

SIDIUM Wioleta Kurcz
ul. Henryka D¹browskiego 29/7
43-100 Tychy 

PROJEKT W Sabina Mas³owska
ul. Jesienna 9/22, 43-100 Tychy 
www.projektw.pl

Informatyka i bezpieczeñstwo 
Mateusz Pycia
ul. Konfederatów Barskich 3/202
43-100 Tychy

Gabinet masa¿u CUD MIÓD 
Joanna Rubka
ul. Damrota 63 , 43-100 Tychy
tel. 790-203-037

Studio projektowe ST.art 
Izabela Staniek
ul. Gen. J. Hallera 31, 41-401 Imielin 
www.st-art.com.pl

URPOM Zak³ad Us³ugowy 
Marek Urbañczyk
ul. Rêkodzielnicza 17 , 43-100 Tychy

NOWY START – PROMOCJA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W PODREGIONIE TYSKIM

NO PROBLEM Agencja Public Relations
Klaudiusz Slezak
ul. Zak¹tek 6
43-100 Tychy
slezak.redakcja@onet.eu

Doradztwo Szkolenia Jerzy Wiœniewski
al. Pi³sudskiego 12/427
43-100 Tychy

Teresa Wolska
ul. Pionierów 26 e
43-200 Pszczyna
terwolska@gmail.com

Delikatesy Ekologiczne VITA
Stefan WoŸniak
ul. Dmowskiego 6
43-100 Tychy

KLUB WELLNESS El¿bieta Wrzos
ul. Zrêbowa 13
43-100 Tychy
uroda.wellness@gmail.com

MATIW Karol Zakrzowski
Dzia³alnoœæ Handlowo-Us³ugowa
ul. Zarêby 43/19
43-100 Tychy
tel. 531 715 065
www.matiw.pl
matiw@matiw.pl

Us³ugi Remontowo-Wykoñczeniowe 
Tadeusz ̄ ó³ty
ul. Przemys³owa 5/14
43-100 Tychy
tel. 517 359 190
tadek.z@o2.pl

Kosmetyka Halina
Halina Bia³ko
43-100 Tychy
ul. Orzeszkowej 1
halinabialko@gmail.com

Studio Kosmetyczne BELLEZA
Bo¿ena Chwi³kowska
40-724 Katowice
ul. Piotrowicka 91/2

GMC CONSULTING
Kompleksowa obs³uga finansowo-
ksiêgowa firm
Gra¿yna Cyran
ul. Uczniowska 46/90
43-100 Tychy
kofk.gc@gmail.com

PLAN Architektura i Nieruchomoœci 
Ma³gorzata Demel-Zawiœlak
ul. Sienkiewicza 5
43-100 Tychy
malgorzata-demel-zawislak@wp.pl

DROGOSZ STUDIO
Mariola Drogosz
ul. Paprocañska 127A
43-100 Tychy
drogosz.studio@wp.pl

REM Roman Elsenbahn
ul. Ziêba 42 a
43-100 Tychy
tel. 533 533 554
www.rekreacja-slask.pl
romanelse@o2.pl

FT SPAW Tomasz Figiel
ul. Przodowników 22
43-143 Lêdziny
tomasz.figiel@onet.eu

JCAR Stanis³aw Giel
ul. Zielona 3
43-100 Tychy
tel. 697 198 432
www.jcar.pl
serwis@jacar.pl

Sklep Dzieciêcy OUTLET MAJA
Agnieszka Gracjas
ul. Konopnickiej 10
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 881 504 700
www.outletmaja.pl
outletmaja@gmail.com, allegro: agula120888

Us³ugi Nadzoru Budowlanego i Wyceny 
Nieruchomoœci
Julia Guœciora
ul. Rybna 59 d
43-100 Tychy
julia.gusciora@interia.eu

Salon Kosmetyki Profesjonalnej ESSENCE
Ewa Horst
ul. Grota Roweckiego 12/1
43-100 Tychy
tel. 726 778 586
www.salonkosmetykiprofesjonalnej.pl

FHU KLOCPOL Sk³ad drewna
Czes³aw Kloc
ul. Skotnicza 1
43-215 Jankowice
tel. 601 812 046
czes7@vp.pl
www.klocpol.mywebzz.com

Oœrodek Szkolenia Kierowców ̄ ANETA
Zenon Konop
ul. Lêdziñska 28
43-143 Lêdziny

CJ BHP Karolina Koz³owska
ul. Powstañców 16
43-100 Tychy
tel. 696 415 432

Pracownia Architektoniczna 
Alicja Król
ul. Jastrzêbia 18
43-100 Tychy
alicjakrol87@gmail.com
www.alicjakrol.carbonmade.com

Bieruñskie Babeczki Maria Latocha
ul. Oœwiêcimska 408
43-150 Bieruñ
tel. 512 575 380
kontakt@bierunskiebabeczki.pl
www.bierunskiebabeczki.pl

BimDesign £ukasz £yduch
al. Pi³sudskiego 44/49
43-100 Tychy

Mechanika Samochodowa
Stefan Makuch
ul. Sk³odowskiej 20 A
43-190 Miko³ów

EJMA INVEST Ewa Masny
ul. Cynkowa 8
43-180 Orzesze
tel. 518 450 682
eijot@interia.pl

Krystian Palenta  – Us³ugi 
ul. Kolonia Wojewódzka 5
43-190 Miko³ów
krystianpalenta@wp.pl

FHU Concret-Bruk Marek Rostek
ul. Wronia 16
43-100 Tychy

Ma³gorzata Demel–Zawiœlak, uczestniczka projektu Nowy start 
– promocja przedsiêbiorczoœci w podregionie tyskim:

Na podjêcie decyzji o samozatrudnieniu wp³ynê³o wiele 
czynników – brak zadowalaj¹cych ofert na rynku pracy, 
mo¿liwoœæ uzyskania wsparcia finansowego w ramach 
projektu „Nowy start – promocja przedsiêbiorczoœci
w podregionie tyskim", organizowanego przez OIPH
w Tychach, a przede wszystkim zaobserwowana 
s y t u a c j a  n a  r y n k u  u k a z u j ¹ c a  w z r a s t a j ¹ c e  
zapotrzebowanie na zindywidualizowan¹ i kompleksow¹ 
obs ³ugê  inwestyc j i .  S tworzy ³o  to  mo¿ l iwoœæ  
zaprezentowania us³ugi poœrednictwa w obrocie 
nieruchomoœciami poszerzonej o bran¿ê projektow¹, 
a nawet wykonawcz¹. 

Pomys³ stworzenia kompleksowej us³ugi powsta³
w oparciu o doœwiadczenia wyniesione z pracy zarówno
w biurach nieruchomoœci jak i w biurze projektowym. 
Praktyka ta pozwoli³a na wypracowanie modelu us³ug 
z integrowanych,  który zgodnie z  deklaracjami 
dotychczasowych klientów by³by najbardziej po¿¹danym
z punktu widzenia zarówno oszczêdnoœci finansowych, 
czasowych jak i koordynacji ca³okszta³tu prac – od znalezienia 
najodpowiedniejszej dla danej inwestycji nieruchomoœci po 
oddanie jej do u¿ytku zgodnie z projektem uzgadnianym na 
bie¿¹co z klientem. Oczywiœcie klienci maj¹ mo¿liwoœæ 
skorzystania równie¿ niezale¿nie z ka¿dej ze œwiadczonych 
us³ug – poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami czy 
wielobran¿owego projektowania. 

Jednym z g³ównych motywów za³o¿enia 
przedsiêbiorstwa by³y tak¿e osobiste potrzeby zwi¹zane
z czerpaniem satysfakcji z pracy na tzw. „w³asny rachunek”, 
m o ¿ l i w o œ c i ¹  p o ³ ¹ c z e n i a  p r a c y  z a w o d o w e j
z zainteresowaniam i chêci¹ ukazania potencjalnym klientom, 
i¿ dziêki skorzystaniu z takiej kompleksowej, profesjonalnej 
us³ugi ca³y proces inwestycyjny mo¿e okazaæ siê prosty,
a nawet przyjemny. 

Osi¹gniêcie celu nie uda³oby siê w tak krótkim czasie, 
gdyby nie udzielone wsparcie zarówno finansowe jak
i szkoleniowe w ramach projektu „Nowy start – promocja 
przedsiêbiorczoœci w podregionie tyskim". Udzia³ w takim 
projekcie to niepowtarzalna okazja do urzeczywistnienia 
swoich planów zawodowych, przeszkolenia w ró¿nych 
dziedzinach wiedzy niezbêdnych do prowadzenia w³asnej 
dzia³alnoœci, a tak¿e poznania wspania³ych ludzi, którzy 
równie¿ pragn¹ siê rozwijaæ i do ka¿dego zadania podchodz¹ 
kreatywnie, z pasj¹. 

Dodatkowym atutem jest mo¿liwoœæ uzyskania 
wsparcia pomostowego w wysokoœci 1.317 z³ na miesi¹c przez 
pierwsze pó³ roku dzia³alnoœci firmy. Dziêki takiemu wsparciu nie 
trzeba siê martwiæ o pierwsze obligatoryjne op³aty – np. ZUS, 
ksiêgowoœæ czy najem lokalu, mo¿na w pe³ni skupiæ siê na 
wprowadzaniu na rynek w³asnych us³ug i ich rozwoju.

Dziœ, jako przedsiêbiorca, zachêcam do skorzystania
z oferowanych przeze mnie  us³ug i trzymam kciuki za 
wszystkich, którzy podejm¹ decyzjê o za³o¿eniu w³asnej 
firmy! Powodzenia!

PLAN Architektura i Nieruchomoœci
Ma³gorzata Demel – Zawiœlak
ul. Sienkiewicza 5, 43-100 Tychy
tel. +48 668 320 716
e-mail: biuro@plan-nieruchomosci.pl

www.plan-nieruchomosci.pl
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Po urlopie macierzyñskim wziê³am udzia³ w projekcie 
unijnym „Nowy start…”, dziêki któremu nie tylko pozyska³am 
œrodki finansowe na otwarcie dzia³alnoœci, ale co dla mnie 
najwa¿niejsze, przesz³am cenne szkolenia, które dziœ 
pomagaj¹ mi krok po kroku rozwijaæ siê zawodowo. 
Dodatkowo we w³asnym zakresie  korzysta³am ze szkoleñ 
Akademii PARP, które równie¿ wspomog³y mój potencja³ 
zawodowy. Dziêki projektowi „Nowy start...” wkroczy³am
w nowy etap ¿ycia.

Za³o¿y³am firmê zajmuj¹c¹ siê sprzeda¿¹ zabawek
i artyku³ów dzieciêcych pochodz¹cych z koñcówek kolekcji 
oraz nadwy¿ek magazynowych z Anglii oraz Niemiec.
O otwarciu dzia³alnoœci gospodarczej o tym profilu 
zdecydowa³y analizy rynku, a zarazem chêæ spe³nienia 
marzenia o w³asnym biznesie.

Agnieszka Gracjas, uczestniczka projektu Nowy start – promocja 
przedsiêbiorczoœci w podregionie tyskim

Sklep dzieciêcy Outlet Maja
ul. Konopnickiej 10
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. + 48  881 504 700
e-mail: outletmaja@gmail.com

www.outletmaja.pl
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Od stycznia 2013 roku OIPH samodzielnie realizuje projekt 
„Nowoczesny personel”. Jest to dzia³anie odpowiadaj¹ce na 
potrzeby lokalnego rynku pracy, skierowane do 120 
pracuj¹cych mieszkañców województwa œl¹skiego, którzy 
z w³asnej inicjatywy s¹ zainteresowani uzupe³nieniem b¹dŸ 
podwy¿szeniem swoich kwalifikacji i umiejêtnoœci 
zawodowych. Bardzo wa¿nym elementem w procesie 
rekrutacji s¹ dodatkowe punkty dla osób z ni¿szym 
wykszta³ceniem oraz mniejszym doœwiadczeniem 
zawodowym, co jest szczególnie istotne dla osób m³odych.
– To program skierowany do osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracê lub umowy cywilno-prawnej 
w mikro, ma³ych lub œrednich przedsiêbiorstwach oraz do 
osób samozatrudnionych jednoczeœnie wykonuj¹cych pracê 
na podstawie umowy o pracê lub umowy cywilno-prawnej.
– informuje koordynator projektu Katarzyna Zawiœlak.
– W ramach oferowanego wsparcia mo¿na wzi¹æ udzia³
w szkoleniu z zakresu jêzyka obcego (do wyboru: angielski, 
n i e m i e c k i ,  w ³ o s k i  i  f r a n c u s k i )  z a k o ñ c z o n y m  
miêdzynarodowym egzaminem, w kursie komputerowym 
oraz w wyjazdowych weekendowych warsztatach 
motywacyjno interpersonalnych. 

Barbara Ratuœniak
Zdecydowa³am siê wzi¹æ udzia³ w tym projekcie, 

poniewa¿ zale¿y mi na podniesieniu swoich kwalifikacji 
zawodowych, co mogê uczyniæ poprzez udzia³ w szkoleniu 
z jêzyka angielskiego. Obecnie dobra znajomoœæ jêzyka obcego 
jest wymogiem na prawie wszystkich stanowiskach pracy. Jako 
m³oda mama chcê byæ bardziej konkurencyjna na rynku pracy, 
a dodatkowo warsztaty motywacyjno-interpersonalne u³atwi¹ 
mi codzienne kontakty z wspó³pracownikami i klientami, co 
pozytywnie wp³ynie na jakoœæ mojej pracy.

Wioleta Chamera
Udzia³ w projekcie jest niepowtarzaln¹ okazj¹ do 

zdobycia dodatkowych umiejêtnoœci, które s¹ niezbêdne do 
dalszego rozwoju i awansu. Najbardziej zale¿y mi na nauce 
jêzyka angielskiego, którego znajomoœæ daje mi wiêksze 
szanse i mo¿liwoœci na rynku pracy.

Na ca³y cykl szkoleniowy sk³ada siê kurs jêzykowy, 
komputerowy i dodatkowe wyjazdowe warsztaty 
interpersonalne. Jedna edycja projektu trwa oko³o 6 miesiêcy. 
Uczestnik projektu obowi¹zkowo bierze udzia³ w ka¿dym 
module.
– Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê niew¹tpliwie jêzyk 
angielski, który jest wci¹¿ jednym z najczêœciej wybieranych 
jêzyków obcych. – twierdzi Katarzyna Zawiœlak. – Aktualnie 
uczestnicy I edycji zakoñczyli szkolenie z jêzyka angielskiego
i niemieckiego – egzamin odbêdzie siê w listopadzie.
Ci uczestnicy rozpoczêli tak¿e kurs komputerowy. Kolejne dwie 
grupy z jêzykiem angielskim oraz jedna z w³oskim zaczê³y naukê 
we wrzeœniu.

W chwili obecnej w ramach I i II edycji w projekcie 
uczestniczy 60 osób. Projekt ten cieszy siê bardzo du¿ym 
zainteresowaniem, o czym œwiadczy iloœæ formularzy 
rekrutacyjnych (blisko 180), które wp³ynê³y w dwóch 
dotychczasowych turach naboru.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udzia³u
w kolejnych edycjach tego programu. Trzecia rekrutacja 
do projektu odbêdzie siê na pocz¹tku listopada tego roku, 
natomiast czwarta – w marcu 2014.

DLA AMBITNYCH

Uczestniczki projektu „Nowoczesny personel”

Goœciem specjalnym Komitetu Budowlanego by³ Jan Spycha³a, 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który przedstawi³ 
propozycje zmian w prawie budowlanym.

Wœród g³ównych za³o¿eñ do projektu nowej ustawy 
budowlanej najwa¿niejszy jest kierunek zmian – ograniczanie 
do niezbêdnego minimum wszelkich pozwoleñ, np. odejœcie od 
pozwoleñ na budowê na rzecz zg³oszenia czy przeprowadzanie 
robót budowlanych zwi¹zanych z remontem bez ¿adnych zgód. 
Formularze zg³oszeñ i pozwoleñ bêd¹ w formie ogólnie 
dostêpnych sformalizowanych druków (w chwili obecnej s¹ 
niezobowi¹zuj¹ce).  Nadzór nad zgodnoœci¹ budowy 
z projektem bêdzie nale¿a³ do projektanta, rozwa¿ane jest 
równie¿ wprowadzenie licencji dla inspektora, który bêdzie 
sprawdza³ ka¿dy etap budowy i jego zgodnoœæ z projektem. 
Odpowiedzialnoœæ inwestora oraz osób wykonuj¹cych 
samodzielne funkcje technicznie zostanie zwiêkszona. Kolejn¹ 
nowoœci¹ bêdzie fakt, ¿e nie ka¿de naruszenie prawa bêdzie 
skutkowa³o wszczêciem postêpowania administracyjnego, tak 
jak jest to teraz. W razie wykrycia nieprawid³owoœci inwestor 
dostanie ostrze¿enie, a tak¿e czas na poprawienie naruszeñ. 
Zmieni siê równie¿ op³ata za legalizacjê samowoli budowlanej 
– najprawdopodobniej bêdzie to od 30 do 50 % wartoœci 
obiektu. Ustawodawca nie przewiduje abolicji dla samowoli 
budowlanej, która mia³a miejsce w 1995 roku.

Kolejnym punktem spotkania by³o wyst¹pienie 
Wiceprezydenta Tychów Mieczys³awa Podmok³ego. Przedstawi³ 
aktualnie prowadzone oraz planowane inwestycje budowlane, np. 
przebudowa i modernizacja Zespo³u Szkó³ nr 37 wraz
z przedszkolem, przejœcia podziemnego przy ul. GoŸdzików czy 
rozbudowê Alei Niepodleg³oœci.

Spotkanie przedstawicieli lokalnych firm budowlanych, w³adz 
miasta oraz samorz¹du gospodarczego i bran¿owego tym razem 
poœwiêcone by³o w g³ównej mierze omówieniu nowej inwestycji 
na terenie miasta Tychy – budowy dwóch parkingów 
wielopoziomowych typu park&ride. Powstan¹ one przy stacji 
Tychy Lodowisko i przy dworcu PKP w Tychach. Parkingi maj¹ 
s³u¿yæ mieszkañcom, którzy bêd¹ chcieli dojechaæ samochodem 
do stacji i przesi¹œæ siê do poci¹gu. Do pozostawienia auta na tych 
parkingach bêdzie uprawnia³ wa¿ny bilet kolejowy.

G³ównym wykonawc¹ zosta³a hiszpañska firma Aldesa 
Construcciones SA, która wygra³a przetarg, oferuj¹c kwotê 53 
mln z³. Ma 18 miesiêcy na realizacjê inwestycji. Reprezentant 
Aldesy p. Rafa³ Kasprzyk przedstawi³ historiê firmy i aktualnie 
wykonywane inwestycje na ³¹czn¹ wartoœæ 1 mld z³otych.

Dyrektor Miejskiego Zarz¹du Ulic i Mostów w Tychach 
Wojciech £yko przedstawi³ zebranym szczegó³owy zakres prac 
dotycz¹cych modernizacji infrastruktury trakcji trolejbusowej 
oraz budowy dwóch czteropoziomowych parkingów z wyjœciami 
na perony kolejowe.

Listopad 2012

KOMITET BUDOWLANY 
Marzec 2013

Kalendarz Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej w Tychach wype³niaj¹ sta³e 
spotkania z przedsiêbiorcami, ekspertami oraz przedstawicielami w³adz naszego 
miasta. Wszystkie zebrania tworz¹ platformê wymiany doœwiadczeñ i wzajemnej 
wspó³pracy, a ich celem jest inspirowanie rozwoju lokalnych przedsiêbiorców i ich 
integracja. Ka¿dorazowe uczestnictwo prezydenta lub jego zastêpcy pozwala na 
regularny dialog przedsiêbiorców z lokalnymi w³adzami. 
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Tyscy przedsiêbiorcy w ramach Klubu Biznesu spotkali siê tym 
razem w fabryce Stora Enso. Wœród goœci by³ równie¿ prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba oraz Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy 
Katarzyna Ptak.

Przedstawiciele Funduszu Górnoœl¹skiego S.A. z Katowic 
przedstawili ofertê preferencyjnych po¿yczek do kilkuset tysiêcy 
z³otych dla ma³ych i œrednich firm.

Dzia³alnoœæ firmy zaprezentowa³ wiceprezes Tomasz 
¯ebrowski. Stora Enso to œwiatowy lider produkcji opakowañ, 
zatrudniaj¹cy ³¹cznie ponad 30 tysiêcy pracowników. Koncern 

wywodz¹cy siê ze Skandynawii jest obecny na ka¿dym 
kontynencie. Firma zajmuje siê produkcj¹ papieru, wykorzystuj¹c 
do tego w znacznej mierze w³asne plantacje drzew, a tak¿e 
pozyskuj¹c surowce wtórne. Opakowania firmy znajduj¹ 
zastosowanie w ka¿dej ga³êzi przemys³u. Przedsiêbiorstwo  
zajmuje siê równie¿ produkcj¹ maszyn pakuj¹cych. 

Dyrektor Jacek Goczo³ w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ 
zakres dzia³alnoœci fabryki w Tychach oraz oprowadzi³ 
uczestników spotkania po zak³adzie.

Spotkanie odby³o siê w Zak³adzie Wytwarzania Tychy, nale¿¹cym 
do TAURON Ciep³o, jednego z najwiêkszych przedsiêbiorstw 
ciep³owniczych w Polsce i Europie. 

Dyrektor Departamentu Rynku i Ciep³a TAURON Ciep³o 
S.A.  Grzegorz Bednarski przybli¿y³ historiê spó³ki. Produkty firmy 
przedstawi³ Marek Sztuka, natomiast o prowadzonych 
modernizacjach w TAURON Ciep³o S.A. opowiedzia³ Dyrektor 
Zak³adu  Piotr Kowalczyk.

Nastêpnie g³os zabra³ Prezydent Miasta Tychy Andrzej 
Dziuba. Przedstawi³ plany inwestycyjne naszego miasta m.in. prace 
przy przebudowie DK 1, budowê stadionu miejskiego i parkingów 
wielopoziomowych, remont sieci trolejbusowej, dalsz¹ 
rewitalizacjê Paprocan i prace zwi¹zane z aquaparkiem.

Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Tychach 
Katarzyna Ptak przedstawi³a sytuacjê na lokalnym rynku pracy oraz 
instrumenty, jakimi dysponuje urz¹d dla osób zwolnionych 
z przyczyn ekonomicznych z zak³adów: œrodki na wyposa¿enie 
stanowiska, prace interwencyjne, szkolenia indywidualne 
i refundacje kosztów zatrudnienia.

Ciekawym punktem spotkania by³a wycieczka po terenie 
Zak³adu Wytwarzania Tychy, w trakcie której dyrektor
P. Kowalczyk opowiada³ o kolejnych etapach inwestycji Zak³adu 
Wytwarzania. Uczestnicy spotkania zobaczyli miejsce prze³adunku 
i spalania biomasy, miejsce sk³adowania odpadów, a tak¿e 
komputerowe centrum, gdzie przez ca³y czas pracownicy 
obserwuj¹ prawid³owoœæ pracy ró¿nych maszyn.

Aktywnoœæ sportowa jest jedn¹ z naturalnych potrzeb cz³owieka, 
zwi¹zanych z rozwojem sprawnoœci fizycznej i pozytywnie rozumian¹ 
rywalizacj¹. Dla mieszkañców miasta sport stanowi jedn¹ z form 
integracji i wspólnej to¿samoœci, budowanej wokó³ sukcesów lokalnych 
zespo³ów. St¹d te¿ tak istotna rola samorz¹du lokalnego w promocji 
aktywnoœci sportowej i odpowiednim ukierunkowaniu rozwoju sportu, 
zarówno masowego jak  i wyczynowego, w mieœcie

W ramach promocji idei sportu oraz wspó³pracy miêdzy 
samorz¹dem lokalnym, sportowcami i przedsiêbiorcami, OIPH
w Tychach zorganizowa³a wraz z miejsk¹ spó³k¹ Tyski Sport SA 
konferencjê dotycz¹c¹ potrzeb i osi¹gniêæ tyskiego sportu.
W spotkaniu wziêli udzia³ reprezentanci tyskich dru¿yn sportowych 
– hokejowej, koszykarskiej oraz pi³karskiej.

Prezes spó³ki Tyski Sport Alina Sowa przedstawi³a 
nadzieje zwi¹zane ze zmian¹ struktury organizacyjnej sportu 
w Tychach. Zaprezentowa³a sukcesy, ale te¿ wyzwania stoj¹ce 
przed spó³k¹. G³os zabra³ równie¿ Prezydent Miasta Tychy Andrzej 
Dziuba, prezentuj¹c plany rozwoju infrastruktury sportowej. 
Stwierdzi³, ¿e budowa stadionu to realizacja wizji miasta 
nowoczesnego. Inwestycje, jak równie¿ sponsoring, to kwestie 
pozwalaj¹ce na nawi¹zanie szerszej wspó³pracy pomiêdzy w³adz¹ 
lokaln¹ a izbami gospodarczymi.

TYSKI KLUB BIZNESU 
Czerwiec 2013

Luty 2013

Wrzesieñ 2012

W najwiêkszym na Œl¹sku i jednym z najnowoczeœniejszych 
w Polsce oœrodków Data Center (tzw. centrum danych) 
nale¿¹cym do 3S odby³o siê kolejne „Œniadanie Izbowe”. 
Prezes Grupy 3S Zbigniew Szkaradnik opowiedzia³
o historii firmy oraz planach na przysz³oœæ.  Uczestnicy mogli 
poznaæ zasiêg sieci œwiat³owodowej 3S o d³ugoœci 1600 km 
oraz zobaczyæ, jak funkcjonuje profesjonalny oœrodek Data 
Center. 

Prezes Zarz¹du Okrêgowej Izby Przemys³owo-
Handlowej w Tychach Zbigniew Gieleciak  mówi³ o potrzebie 
stosowania nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych
i  ko r zyœc i ach  p ³yn¹cych  z  u ¿y tkowan ia  l i n i i  
œwiat³owodowych, które stanowi¹ udogodnienie dla firm,
w których dzia³anie wpisuj¹ siê bazy klientów.

Marcin M³odo¿eniec z firmy 3S zaprezentowa³ us³ugi 
œwiadczone przez firmê w oparciu o w³asn¹ infrastrukturê 
œwiat³owodow¹ i w³asne centrum danych. Opowiada³ m.in.

o zasiêgu sieci œwiat³owodowych, przepustowoœci sieci oraz 
mo¿liwoœciach, jakie daj¹ w³ókna œwiat³owodowe. 
Jednoczeœnie omówi³ korzyœci wynikaj¹ce z przeniesienia 
systemów IT z firmy do zewnêtrznego oœrodka typu Data 
Center.

ŒNIADANIA IZBOWE
Czerwiec 2013

Kwiecieñ 2013
Gospodarzem tego spotkania by³a firma Palian, zajmuj¹ca siê 
budow¹, modernizacj¹, utrzymaniem i projektowaniem 
sygnalizacji œwietlnych.

Licznie zebranym goœciom oraz ekspertom z bran¿y 
transportowej Prezes Firmy Palian Romuald Buchwald 
przedstawi³ historiê firmy, ofertê oraz plany rozwoju. Omówi³ 
bie¿¹cy stan utrzymania sygnalizacji na drogach miejskich 
i krajowych oraz Inteligentne Systemy Sygnalizacji, którymi 
zajmuje siê firma.

Nastêpnie g³os zabra³ Prezydent Miasta Tychy 
Andrzej Dziuba, który poinformowa³ o planach 
inwestycyjnych naszego miasta na lata 2014-2020. Wyrazi³ 
równie¿ nadziejê, ¿e spotkanie stanie siê pocz¹tkiem wspólnej 

wspó³pracy Urzêdu, 
Miejskiego Zarz¹du 
Ul ic  i  Mostów,  
W y d z i a ³ u  
Komunikacji oraz 
W y d z i a ³ u  
Przygotowania i  
Realizacji Inwestycji.
A r t u r  R y g u ³ a  
przedstawi³ ofertê  
f i r m y  A P M ,  
o m a w i a j ¹ c  
b e z p i e c z e ñ s t w o  
ruchu drogowego 
przy wykorzystaniu 
Znaków o Zmiennej 
Treœci (VMS) oraz 
i n t e g r a c j i  
e l e m e n t ó w  
systemów ITS.
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SYTUACJA OSÓB M£ODYCH
NA RYNKU PRACY

Jak wynika z danych przedstawionych przez G³ówny Urz¹d 
Statystyczny, bezrobocie w Polsce spad³o w sierpniu 2013 r. 
do 13,2 %. Niestety, odsetek bezrobotnych wœród ludzi 
m³odych jest niemal dwukrotnie wy¿szy.

WskaŸnik bezrobocia m³odych pozostaje 
zdecydowanie wy¿szy ni¿ ludnoœci w wieku produkcyjnym nie 
tylko w Polsce. Takie dane odnotowuje siê w ca³ej Unii 
Europejskiej. W Grecji czy Hiszpanii bezrobocie wœród 
m³odych przekracza 50 %.

– Pod koniec lipca bie¿¹cego roku w tyskim urzêdzie 
zarejestrowanych jako bezrobotne by³o 6 095 osób
z powiatu tyskiego oraz bieruñsko-lêdziñskiego, w tym
1 973 to osoby do 30. roku ¿ycia (1 227 kobiet oraz 746 
mê¿czyzn). Wœród nich jest 376 kobiet i 128 mê¿czyzn
z wykszta³ceniem wy¿szym – informuje Monika 
Kwaœniewicz, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej 
Powiatowego Urzêdu Pracy w Tychach.

Statystyki urzêdowe nie odzwierciedlaj¹ jednak
w sposób wystarczaj¹cy problemu bezrobocia wœród 
m³odzie¿y. M³odzi ludzie, szczególnie jeœli nie posiadaj¹ 
prawa do zasi³ku (np. absolwenci), maj¹ ma³¹ motywacjê do 
rejestrowania siê. Nie dla wszystkich mo¿liwoœæ 
ubezpieczenia zdrowotnego czy korzystania z instrumentów 
rynku pracy (takich jak np. sta¿e, przygotowanie zawodowe w 
miejscu pracy, szkolenia) s¹ wystarczaj¹cym powodem do 
rejestracji. 

- Tak wysoka stopa bezrobocia jest wyzwaniem dla 
wszystkich podmiotów gospodarczych oraz spo³ecznych – 
prywatnych i publicznych – mówi Zbigniew Gieleciak, 
Prezes Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej 
w Tychach. – M³odzi ludzie maj¹ trudnoœci z podjêciem 
pracy nie tylko z powodu nieodpowiednich kwalifikacji. 
Równie czêsto brakuje im umiejêtnoœci szukania pracy oraz 
poruszania siê w œwiecie instytucji spo³ecznych, nie 
posiadaj¹ tak¿e cech psychologicznych pozwalaj¹cych na 
radzenie sobie na rynku pracy. Czêsto nie rozumiej¹ oni i nie 
d o c e n i a j ¹  z n a c z e n i a  u m i e j ê t n o œ c i  s p o ³ e c z n y c h  
(komunikatywnoœci, autoprezentacji, efektu pierwszego 
wra¿enia, przygotowania siê i prowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej) w procesie poszukiwania, pozyskiwania 
i utrzymania zatrudnienia. Dlatego te¿ Izba podejmowa³a 
kroki zmierzaj¹ce do niwelacji rozbie¿noœci pomiêdzy 
oczekiwaniami pracodawców a poszukuj¹cymi pracy 
poprzez realizacjê programów zwi¹zanych z promowaniem 
postaw przedsiêbiorczych, takimi jak Centrum Aktywizacji 
Rynku Pracy, M³odzi Przedsiêbiorczy czy projekty unijne. To 
w³aœnie dziêki Izbie i zrealizowanym projektom odnotowano 
znacz¹cy wzrost iloœci nowych firm nie tylko na rynku 
lokalnym.

Najczêœciej podnoszon¹ kwesti¹ przy omawianiu 
bezrobocia m³odzie¿y jest brak doœwiadczenia zawodowego. 
W koñcu 2012 r. wœród zarejestrowanych bezrobotnych 
w Polsce do 25. roku ¿ycia najliczniejsz¹ grupê stanowi³y 

osoby bez sta¿u pracy – 219,2 tys. osób (51,7 % m³odych 
bezrobotnych), nastêpnie bezrobotni ze sta¿em pracy od 
1 do 5 lat – 103,3 tys. osób (24,4 %) oraz do 1 roku – 98,4 
tys. osób (23,2 %). Z tego wzglêdu m³odzi dwukrotnie 
rzadziej ni¿ starsi maj¹ prawo do otrzymania zasi³ku dla 
bezrobotnych.

W rankingu 10 zawodów o najwy¿szej liczbie 
bezrobotnych absolwentów znalaz³y siê a¿ 3 zawody 
wymagaj¹ce wy¿szego wykszta³cenia: pedagog (2 tys. osób, 
tj. 16,2 % bezrobotnych w tym zawodzie to absolwenci), 
specjalista administracji publicznej (1,4 tys. osób, tj. 13,8 %) 
oraz ekonomista (1,3 tys. osób, tj. 7,5 %). 

Z powy¿szych danych wynika, ¿e wybór kierunku 
studiów, jak równie¿ oferta kszta³cenia zg³aszana przez 
uczelnie nie id¹ w parze z faktycznym zapotrzebowaniem 
istniej¹cym na rynku pracy. Z drugiej strony faktem jest, ¿e 
zapotrzebowanie to pozostaje niedostatecznie zbadane, choæ 
pamiêtaæ nale¿y, ¿e znaczna jest tu rola pracodawców, którzy 
niejednokrotnie maj¹ problem z okreœleniem przysz³ych 
potrzeb kadrowych. Tymczasem by zdobyæ dobrych 
pracowników powinni oni w³¹czyæ siê aktywnie w organizacjê 
edukacji, tak by szko³y dostarcza³y im absolwentów 
przygotowanych do pracy i aby absolwent po skoñczeniu 
studiów posiada³ praktyczne, a nie tylko teoretyczne 
umiejêtnoœci.

Dlatego ju¿ w czasie studiów nale¿y zadbaæ 
o zdobycie odpowiedniego doœwiadczenia zawodowego. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pracodawcy poza dyplomem bior¹ pod 
uwagê równie¿ praktyka zawodowa, znajomoœæ jêzyków 
obcych, dyspozycyjnoœæ czy osobowoœæ kandydata.
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Ju¿ po raz trzynasty odby³o siê Noworoczne Spotkanie 
Przedsiêbiorców, które zorganizowa³a Okrêgowa Izba 
Przemys³owo-Handlowa w Tychach. Podczas gali firmy zrzeszone 
w Izbie spotykaj¹ siê, by wspólnie podsumowaæ miniony rok. 
Coroczne spotkania s¹ równie¿ okazj¹ do uhonorowania statuetk¹ 
Integratora Roku osób, które w minionym roku wnios³y szczególny 
wk³ad w integracjê œrodowiska lokalnego wokó³ spraw istotnych 
i znacz¹cych nie tylko dla przedsiêbiorców, ale i dla spo³ecznoœci 
lokalnej. W Noworocznym Spotkaniu Przedsiêbiorców 2013 wziê³o 
udzia³ ponad  200 osób. 

Wœród dotychczas wyró¿nionych s¹ osoby 
reprezentuj¹ce ró¿ne dziedziny ¿ycia spo³eczno-
gospodarczego naszego miasta: ks. pra³at Józef Szklorza, prof. 
Ewa Okoñ-Horodyñsk¹ i prof. Marek Szczepañski,
p³k Zbigniew Pi¹tek, Danuta Pietras, Tadeusz Cieœlik, Tomasz 
Kordon, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Ewa Stachura-Pordzik, 
Katarzyna Ptak, Ma³gorzata Handzlik, Andrzej Skowroñski, 
Wies³awa Sieczka (Tyskie Hospicjum), Danuta Wencel, 
Micha³ Gramatyka. Ka¿da z osób wyró¿nionych to szczególna 
osobowoœæ naszego miasta, wybitna postaæ ¿ycia 
spo³ecznego lub gospodarczego.

– Dziœ wyró¿nimy statuetk¹ i dyplomami Integratora 
Roku 2012 osoby, których aktywnoœæ na ró¿nych polach ich 
dzia³ania przyczyni³a siê zarówno do rozwoju gospodarczego, 
jak równie¿ integracji ró¿nych œrodowisk: zarówno 
gospodarczych, na p³aszczyŸnie ekologii, jak i w obszarze 
dzia³añ spo³ecznych. To miêdzy innymi dzia³alnoœæ tych osób 
powoduje, ¿e nasze miasto siê rozwija. Osób i instytucji, które 
nale¿a³oby dostrzec i doceniæ jest wiele, ale dziœ wyró¿nimy 
tylko niektóre z nich – powiedzia³ Zbigniew Gieleciak, Prezes 
Okrêgowej Izby Przemys³owo-Handlowej w Tychach. 
– W dobie narastaj¹cego kryzysu gospodarczego, w dobie 
pogarszaj¹cej  s iê sytuacj i  gospodarczej  nie tylko 
przedsiêbiorstw, ale tak¿e na rynku pracy roœnie spo³eczne 
zapotrzebowanie na ludzi czynu, na ludzi którzy podejmuj¹ siê 
dzia³ania na rzecz innych, którzy widz¹, potrafi¹, a nade 
wszystko chc¹ dzia³aæ wiêcej ni¿ wynika to z ich obowi¹zków. Ci 
ludzie buduj¹ podwaliny spo³eczeñstwa obywatelskiego,
w którym zagospodarowana mo¿e byæ aktywnoœæ ka¿dego 

mieszkañca. Takich dzia³añ, takich inicjatyw potrzeba coraz 
wiêcej.

Wyró¿nienie otrzyma³ Marek Mrówczyñski, Prezes 
Miêdzygminnego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o. o., za promowanie 
postaw proekologicznych i edukacji ekologicznej. Drugie 
wyró¿nienie odebra³ Witold Botor, Dyrektor Oœrodka
œw. Faustyna za dzia³alnoœæ charytatywno-opiekuñcz¹.

Nagroda g³ówna Integratora 2012 przypad³a 
Henrykowi Borczykowi za kreowanie lokalnych inicjatyw 
gospodarczych i ekologicznych. Kilka lat temu jako prezes 
Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy 
rozpocz¹³ integracjê przedsiêbiorców w mieœcie.  Bêd¹c mocno 
zaanga¿owanym w sprawy lokalnych kupców, uczestniczy³ 
w projekcie powstania Tyskich Hal Targowych. Z perspektywy 
czasu szczególnie widoczna jest integracja œrodowiska 
kupieckiego.  Stworzone w tym miejscu warunki do 
prowadzenia dzia³alnoœci handlowej pozwoli³y i pozwalaj¹ na 
kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Bêd¹c 
wiceprezydentem Tychów ds. infrastruktury, zjednoczy³ 
mieszkañców wokó³ problemu zwi¹zanego z nisk¹ emisj¹. 
Wdro¿y³ kompletny program walki z zanieczyszczeniem 
powietrza „Program ograniczenia niskiej emisji z domów 
jednorodzinnych”, zdobywaj¹c na jego realizacjê œrodki 
zewnêtrzne.  W 2200 tyskich domach uda³o siê wymieniæ piece 
wêglowe na ekologiczne Ÿród³a ciep³a, co zdecydowanie 
poprawi³o jakoœæ powietrza w Tychach. Równolegle z ochron¹ 
powietrza,  zainicjowa³ i nadzorowa³ wdro¿enie  jednego
z pierwszych na Œl¹sku  programu  selektywnej zbiórki odpadów.

Galê uœwietni³ wystêp muzyczny zespo³u Kulisz Trio. 
Stworzony zosta³ przez Adama Kulisza, który jest obecny na 
polskiej scenie muzycznej od 25 lat. Zespó³ gra³ na wielu 
festiwalach m.in. na Festiwalu im. Ryszarda Riedla
Ku Przestrodze czy Rawa Blues. Przede wszystkim jednak Kulisz 
Trio to setki zagranych koncertów klubowych i plenerowych. 
Muzyka zespo³u z p³yt¹ Bluesletter goœci³a na antenie polskiego 
radia (Program III) w audycjach Wojciecha Manna, Jana 
Chojnackiego, Piotra Barona, a tak¿e w audycjach autorskich 
m.in. w kultowych „Okolicach Bluesa” Andrzeja Jerzyka.

Zastêpca Prezydenta Tychów 
ds. Gospodarki Przestrzennej 

Alicja Kulka, 
Prezes Tauron Ciep³o

Henryk Borczyk, 
Prezes Miêdzygminnego 

Przedsiêbiorstwa Gospodarki 
Odpadami i Energetyki 

Odnawialnej Master
Marek Mrówczyñski, 

Zastêpca Prezydenta Tychów 
ds. Spo³ecznych

Daria Szczepañska, 
Dyrektor Oœrodka Œw. 

Faustyna w Tychach
Witold Botor,

Prezes OIPH w Tychach 
Zbigniew Gieleciak,

Wiceprezes OIPH w Tychach 
Zbigniew Boczkowski 

NOWOROCZNE SPOTKANIE
PRZEDSIÊBIORCÓW
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* dane dotycz¹ce stopy bezrobocia podawane 
  s¹ z miesiêcznym opóŸnieniem, 
  
 Ÿród³o: Powiatowy Urz¹d Pracy w Tychach

Kraj

Województwo œl¹skie

Miasto Tychy

Powiat bieruñsko-lêdziñski

13,1 %

11,1%

7,2 %

6 %

Stopa bezrobocia wg stanu 

na dzieñ 31.07.2013 r.*

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom zarówno 
pracowników jak i pracodawców, OIPH 
w styczniu tego roku rozpoczê³a realizacjê 
projektu „Nowoczesny personel”, którego celem 
jest podwy¿szanie kwalifikacji zawodowych 
osób zatrudnionych w mikro, ma³ych i œrednich 
przedsiêbiorstwach. W ramach oferowanego 
wsparcia 120 osób z województwa œl¹skiego 
mo¿e bezp³atnie uczestniczyæ w szkoleniu 
z zakresu jêzyka obcego (do wyboru: angielski, 
niemiecki, w³oski i francuski) zakoñczonego 
miêdzynarodowym egzaminem oraz w kursie 
komputerowym. Priorytetowo s¹ traktowane 
osoby z ni¿szym wykszta³ceniem oraz 
mniejszym doœwiadczeniem zawodowym. Du¿e 
szanse na udzia³ w projekcie maj¹ wiêc osoby 
m³ode. W chwili obecnej w projekcie 
uczestniczy 28 osób do 30. roku ¿ycia, w tym 
22 kobiety i 6 mê¿czyzn. W listopadzie 2013 
oraz w marcu 2014 roku odbêd¹ siê rekrutacje 
do kolejnych edycji tego projektu.

Dziêki aktualnie realizowanym przez 
OIPH projektom „W³asny biznes”, „Nowy start 
– promocja przedsiêbiorczoœci w podregionie 
tyskim”, „Firma na start” powstanie ponad 100 
nowych firm. Do grona przedsiêbiorców 
do³¹czy³o ju¿ 16 osób do 30. roku ¿ycia, 
a kolejne 16 otrzyma bezzwrotne dotacje na 
otwarcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej do 
koñca tego roku.
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Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Œciekowej S.A. w 2010 roku podjê³o decyzjê o wdro¿eniu i certyfikacji systemu spo³ecznej odpowiedzialnoœci 
biznesu wed³ug wymagañ normy SA 8000.

W maju 2013 roku, po trzech latach funkcjonowania systemu, Spó³ka podda³a siê audytowi recertyfikuj¹cemu przeprowadzonemu przez niezale¿n¹ 
jednostkê certyfikuj¹c¹ Bureau Veritas, uzyskuj¹c przed³u¿enie certyfikatu do roku 2016. Czas audytu recertyfikuj¹cego jest znakomit¹ okazj¹ do 
podsumowania dzia³alnoœci Spó³ki w obszarze spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu.

W sferze gospodarczej mo¿na zaobserwowaæ coraz czêœciej zjawisko 
zaanga¿owania œwiata biznesu w rozwi¹zywanie problematycznych kwestii 
spo³ecznych. Takie przedsiêbiorstwa swoj¹ dzia³alnoœci¹ wkraczaj¹
w obszar ekonomii spo³ecznej, której ramy wyznacza spo³eczeñstwo 
obywatelskie, gospodarka rynkowa, a tak¿e ustrój demokratyczny pañstwa. 

Spo³eczna odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorstw (CSR, z ang. 
corporate social responsibility) to: odpowiedzialnoœæ spo³eczna biznesu, 
odpowiedzialnoœæ korporacyjna, korporacyjny zrównowa¿ony rozwój (ang. 
corporate sustainability), obywatelskie zaanga¿owanie przedsiêbiorstw 
(ang. corporate citizenship), etyczna korporacja, czy dobry ³ad korporacyjny 
(ang. good corporate governance). Niezale¿nie jednak od nazewnictwa, czy 
definicji wa¿na jest strategia wychodz¹ca poza obowi¹zuj¹cy kanon 
legislacyjny, podejmowana dobrowolnie i maj¹ca przynosiæ efekty 
d³ugofalowe oraz sposób zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.

Dla Œwiatowej Rady Biznesu na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju 
jest to ci¹g³e zobowi¹zanie biznesu do zachowania etycznego oraz 
przyczyniania siê do zrównowa¿onego rozwoju ekonomicznego poprzez 
poprawê jakoœci ¿ycia pracowników i ich rodzin, jak równie¿ lokalnej 
spo³ecznoœci i spo³eczeñstwa jako ca³oœci. Miêdzynarodowa Korporacja 
Finansowa z Grupy Banku Œwiatowego uzupe³nia powy¿sz¹ definicjê, 
dodaj¹c, i¿ odpowiedzialnoœæ spo³eczna przedsiêbiorstw to zobowi¹zanie 
do przyczyniania siê do zrównowa¿onego rozwoju poprzez pracê 
z  za t rudn ionymi ,  i ch  rodz inami ,  spo³ecznoœc i¹  loka ln¹
i spo³eczeñstwem jako ca³oœci¹ w celu podnoszenia jakoœci ¿ycia w sposób, 
jaki jest dobry zarówno dla biznesu, jak i rozwoju lokalnego.

W dyskursie publicznym czêsto wspominaj¹c o spo³ecznej 
odpowiedzialnoœci biznesu, spotyka siê szersze ujêcie kompleksowe 
dotycz¹ce relacji z pogranicza sektora biznesu prywatnego i publicznego 
oraz organizacji pozarz¹dowych. W takiej perspektywie naturalne jest 
odwo³anie do osi¹gniêcia dobra ogó³u poprzez zawarcie umowy 
spo³ecznej. 

Otwarcie siê na problemy, z jakimi zmaga siê lokalne otoczenie, 
zaanga¿owanie w ich rozwi¹zywanie, budowanie zaufania poprzez 
poszanowanie prawa, stosowanie siê do kodeksów etycznych oraz 
poszanowanie œrodowiska naturalnego jest kluczem do budowania marki 
spo³ecznie akceptowanej, szanowanej i po¿¹danej.

Sprawdza siê w tym aspekcie prawda, ¿e firma wygrywa, gdy 
wygrani s¹ ci, którzy buduj¹ jej sukces. To jest proces tworzenia wartoœci 
dodanej czyli sedna CSR. Coraz czêœciej strategie realizowane przez 
przedsiêbiorstwa obejmuj¹ dzia³ania na rzecz spójnoœci spo³ecznej. 
Kierowane s¹ ku grupom wczeœniej marginalizowanym, np. poprzez 

tworzenie nowych organizacji partnerskich lub podejmowanie 
innowacyjnych przedsiêwziêæ spo³ecznych.

Pod pojêciem odpowiedzialnego biznesu rozumie taki, który: 
realizuje cel firmy (tj. powiêkszenie jej wartoœci, sprzeda¿ produktu 
i us³ug odpowiedniej jakoœci), uwzglêdnia przy tym d³ugi horyzont 
czasowy (rozwój trwa³y i harmonijny), utrzymuje nale¿yte relacje 
z interesariuszami (akcjonariuszami, pracownikami, klientami, 
konsumentami, dostawcami, spo³ecznoœci¹ lokaln¹ etc.). To 
prowadzenie dzia³alnoœci zgodne z liter¹ prawa, wymogami etycznymi 
i w poszanowaniu interesariuszy.

Koncepcja spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu odwo³uje siê 
przecie¿ do idei wspó³dzia³ania i podejmowania wspó³pracy w gospodarce 
œwiatowej, uzupe³nionej o tzw. strategiê win-win. Jak ju¿ zosta³o 
powiedziane, przedsiêbiorstwo staje siê wygrane, jeœli razem z nim 
wygrywa jego otoczenie.

I tak, choæ wci¹¿ g³ównym celem prowadzenia dzia³alnoœci 
gospodarczej jest osi¹gniêcie zysku, to poprzez uwzglêdnianie w swojej 
strategii kwestii spo³ecznych, poszczególne przedsiêbiorstwa implikuj¹
w pewien sposób zmiany spo³eczne, inspiruj¹ do podejmowania dzia³ania 
w duchu odpowiedzialnoœci za siebie i innych. Tym samym uzyskuje siê 
jednoczeœnie efekt budowania kapita³u spo³ecznego. 

Jako najwa¿niejsze dla sukcesu CSR Polacy intuicyjnie wskazuj¹ 
kluczowe dla tej idei konteksty: utrzymywania dobrych relacji wewn¹trz
i na zewn¹trz firmy, przestrzeganie standardów bran¿owych i litery prawa,
a tak¿e na dalszych miejscach dobro œrodowiska lokalnego czy aspekty 
ekologiczne.

Powszechnie znan¹ prawd¹ jest to, ¿e w chwili, gdy firma znajdzie 
siê w trudnej sytuacji, najczêœciej dochodzi do zwalniania pracowników 
oraz presji na wzrost wskaŸników sprzeda¿y dóbr czy us³ug. Takie dzia³ania 
prowadz¹ do dalszego obni¿ania poziomu zaufania spo³ecznego do 
przedsiêbiorstwa, co z kolei ma wp³yw na wielkoœæ sprzeda¿y i rozpoczyna 
siê b³êdne ko³o. W takiej sytuacji zasadniczym staje siê pytanie, jak 
podnieœæ poziom zaufania wobec firmy, nic nie trac¹c z efektów 
ekonomicznych. 

Odpowiedzi¹ na bol¹czkê kryzysow¹ jest w³aœnie idea spo³ecznie 
odpowiedzialnego biznesu. Wydaje siê, ¿e nawet w dobie kryzysu 
gospodarczego, a mo¿e nawet tym bardziej w takiej sytuacji, warto
w podejmowaniu d³ugofalowych decyzji strategicznych uwzglêdniaæ CSR. 
W Polsce istniej¹ praktyczne narzêdzia wspomagaj¹ce w duchu spo³ecznej 
odpowiedzialnoœci publicznej biznesu kreowanie pozytywnego wizerunku 
marki, co s³u¿y budowaniu spo³ecznego zaufania do firmy.

CZAS ODPOWIEDZIALNYCH FIRM

RCGW

       Dzia³alnoœæ w odniesieniu do pracowników
Zarz¹d RCGW S.A. ma œwiadomoœæ faktu, i¿ najwiêkszym kapita³em firmy 
s¹ jej pracownicy. Dlatego jednym z priorytetów Spó³ki by³o stworzenie 
czytelnego i efektywnego sposobu zarz¹dzania personelem, który 
jednoczeœnie gwarantuje pracownikom równe szanse rozwoju, godziwe 
zarobki zgodne z krajowymi standardami, przyjazne i bezpieczne 
œrodowisko pracy, a tak¿e pomaga i wspiera pracowników w realizacji ich 
planów, za³o¿eñ i celów.
Zarz¹d RCGW S.A. realizuje szereg dzia³añ maj¹cych na celu promowanie
i zachêcanie pracowników do udzia³u w zadaniach zwi¹zanych z ich 
rozwojem zawodowym miêdzy innymi poprzez realizacje bardzo 
ró¿norodnego programu szkoleñ pracowników oraz dofinansowaniu nauki 
pracowników w ramach studiów magisterskich i podyplomowych.
RCGW SA prowadzi aktywn¹ politykê zdrowotn¹ wœród pracowników 
Spó³ki, która zosta³a szczególnie rozwiniêta w ramach wdro¿onego 
systemu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Do tej pory zrealizowano 
szereg programów profilaktyki zdrowia takich jak: program profilaktyki 
schorzeñ p³uc, program profilaktyki schorzeñ nowotworowych sutka
i narz¹du rodnego, program profilaktyki zaburzeñ odpornoœci, program 
Akademia Profilaktyki Zdrowia realizowany przy wspó³pracy NZOZ 

HELPMED obejmuj¹cy 10 pakietów badañ dopasowanych do potrzeb 
poszczególnych grup pracowniczych oraz cyklicznie realizowane akcje 
szczepieñ przeciwko grypie.
RCGW S.A. k³adzie równie¿ nacisk na integracjê pracowników, organizuj¹c 
dla nich corocznie wycieczki po Polsce i Europie oraz wyjazdy i spotkania 
sportowo-rekreacyjne.

Olbrzymie zmiany, jakie zasz³y w funkcjonowaniu Spó³ki, prowadzona 
dzia³alnoœæ proekologiczna i edukacyjna – to wszystko wymaga realizacji 
przemyœlanej strategii informacyjnej. Zapewnia to dobry odbiór firmy 
wœród spo³ecznoœci lokalnej oraz wzrost jej presti¿u.

W celu poprawy mo¿liwoœci kontaktu Klienta z RCGW S.A. uruchomiono 
Dzia³ Obs³ugi Klienta mieszcz¹cy siê siedzibie Spó³ki. Dzia³ zajmuje siê 
bie¿¹cym kontaktem z Klientami w zakresie zwi¹zanym z rozliczeniami za 
us³ugê oczyszczania œcieków oraz zapewnia mo¿liwoœæ realizacji wp³at 
gotówkowych w kasie Spó³ki. Maj¹c na celu pe³n¹ satysfakcjê Klientów, 
RCGW S.A. zdecydowa³a o dalszym funkcjonowaniu kasy RCGW S.A. 

       Wy¿sza kultura obs³ugi Klienta
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KOMPANIA PIWOWARSKA SA
Kompania Piwowarska SA jest 
najwiêkszym przedsiêbiorstwem 
piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie 
doœwiadczenia w warzeniu piwa, 
n o w o c z e s n e  t e c h n o l o g i e
i rygorystyczne przestrzeganie zasad 
produkcji na œwiatowym poziomie 
gwarantuj¹ najwy¿sz¹ jakoœæ 
naszych produktów. Kompania 
P iwowarska  p rowadz i  t ak¿e  
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ oraz programy 
e d u k a c y j n e  z w i ¹ z a n e  m . i n .
z kszta³towaniem odpowiedzialnej 
konsumpcji alkoholu. 
Kompania Piwowarska wyznaczy³a 
10 priorytetów zrównowa¿onego 
rozwoju, œwiadcz¹cych o odpowie-
dzialnym podejœciu do otoczenia
w kontekœcie spo³ecznym, etycznym 
i ekologicznym.

D l a  K o m p a n i i  
Piwowarskiej zrównowa¿ony rozwój 

jest kierunkiem i sposobem, w jaki prowadzi swój biznes, zarz¹dza 
procesami, gospodark¹ surowcami, kszta³tuje odpowiedzialny
i zrównowa¿ony ³añcuch wartoœci oraz relacje z interesariuszami. Dziesiêæ 
priorytetów zrównowa¿onego rozwoju kszta³tuje wizjê i strategiczne 
podejœcie Kompanii Piwowarskiej do funkcjonowania w spo³ecznoœciach 
lokalnych i prowadzenia biznesu. Ka¿dy z nich jest równie istotny i anga¿uje 
interesariuszy firmy, a podejmowane zobowi¹zania maj¹ swoje 
odzwierciedlenie  w zarz¹dzaniu i raportowaniu. Cele okreœlone w ramach 
ka¿dego obszaru zmieniaj¹ siê wraz z up³ywem lat i rozwojem 
przedsiêbiorstwa czy sytuacji zewnêtrznej (spo³ecznych czy 
œrodowiskowych oczekiwañ), ale priorytety pozostaj¹ niezmienne, 
umo¿liwiaj¹c œledzenie postêpów w konkretnych obszarach. 

Wiêcej informacji na temat zrównowa¿onego rozwoju mo¿na 
znaleŸæ w Raporcie Zrównowa¿onego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej: 
http://www.kp.pl/documents/article/SD_raportKP_2012.pdf.

Raport przygotowano zgodnie z miêdzynarodowym standardem Global 
Reporting Initiative. Zosta³ on doceniony przez jury konkursu Raporty 
Spo³eczne 2012 i otrzyma³ nagrodê g³ówn¹ za najlepszy raport 2012 roku 
w Polsce.

W 2013 roku Kompania Piwowarska znalaz³a siê w elitarnym 
gronie 12 przedsiêbiorstw odpowiedzialnych spo³ecznie, którym tygodnik 
POLITYKA przyzna³ Z³oty Listek. Ponadto firma zajê³a 2. miejsce
w Rankingu Odpowiedzialnego Biznesu i 1. w rankingu Bran¿owy Lider 
Odpowiedzialnego Biznesu w kategorii „Dobra konsumpcyjne”. Kompania 
Piwowarska otrzyma³a równie¿ w 2012 i 2013 roku tytu³ Lidera 
Zrównowa¿onego Rozwoju w konkursie organizowanym przez miesiêcznik 
„Forbes” i firmê doradcz¹ PwC.

Nagrodzone zosta³y projekty dotycz¹ce dwóch obszarów 
zrównowa¿onego rozwoju KP:  optymalizacji zu¿ycia wody oraz energii
a takie rozwi¹zañ logistycznych. Wœród wielu rozwi¹zañ maj¹cych na celu 
ograniczenie zu¿ycia wody, Browar w Tychach wprowadzi³ wykorzystanie 
zu¿ytej wody z jednego procesu w innych procesach (np. woda z p³ukania puszek 
wykorzystywana jest powtórnie do mycia transporterów). Wytwarzane 
w procesach produkcyjnych œcieki kierowane s¹ do zak³adowej podczyszczalni 
œcieków, która bazuje na beztlenowych metodach oczyszczania z osadem 
granulowanym. Podczyszczalnia wyposa¿ona jest w centralny system 
sterowania i wizualizacji przebiegu procesów technologicznych. W wyniku 
fermentacji beztlenowej powstaje równie¿ biogaz (odnawialne Ÿród³o energii), 
który jest magazynowany i wykorzystywany jako pe³nowartoœciowe paliwo do 
opalania kot³ów zak³adowych. 

Dzia³anie na rzecz lokalnych spo³ecznoœci, które obejmuje m.in. 
wolontariat pracowniczy (program Kompania Wolontariuszy)  jest jednym 
z 10 priorytetów zrównowa¿onego rozwoju. Dla Kompanii Piwowarskiej to 
forma inwestowania w dobro spo³ecznoœci, w których dzia³a, bowiem 
browary i centra dystrybucyjne oraz lokalne spo³ecznoœci s¹ od siebie 
wzajemnie uzale¿nione. Celem KP jest wzmacnianie tych spo³ecznoœci
i umo¿liwianie im rozwoju, zgodnie z zasad¹, i¿ silne lokalne otoczenie 
gospodarcze to wiêkszy potencja³ wzrostu dla przedsiêbiorstwa. 
Pracownicy Kompanii Piwowarskiej zaanga¿owani w program wolontariatu 
„Kompania Wolontariuszy” wziêli udzia³ m.in. w remoncie 3 sal 
intensywnej opieki medycznej na Oddziale Dzieciêcym Szpitala Miejskiego 
w Tychach. Projekt pod has³em „Kolorowy Szpital” pozwoli³ stworzyæ 
ma³ym pacjentom warunki sprzyjaj¹ce powrotowi do zdrowia.
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mieszcz¹cej siê na terenie RPWiK Tychy S.A., co upraszcza op³acanie 
rachunków pewnej grupie naszych Klientów.

Ponadto w 2012 roku Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Œciekowej 
S. A. w celu doskonalenia kontaktu z Klientami oraz pozyskiwania informacji 
o oczekiwaniach klientów wdro¿y³o now¹ internetow¹ aplikacjê 
Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta (iBOK). iBOK – to bezp³atna aplikacja 
internetowa umo¿liwiaj¹ca klientom RCGW S.A. dostêp do swoich danych 
oraz kontakt z firm¹ bez wychodzenia z domu. Poza dostêpnymi modu³ami 
umo¿liwiaj¹cymi klientom wgl¹d w stan swoich aktualnych danych 
rozliczeniowo-p³atniczych iBOK umo¿liwia równie¿ bezpoœredni kontakt 
klienta ze spó³k¹ poprzez formularz zg³oszeniowy. W ramach aplikacji iBOK 
mo¿liwe sta³o siê wdro¿enie kolejnych rozwi¹zañ stanowi¹cych u³atwienie 
dla Klientów:

eFaktura  która pozwala Klientom, po zalogowaniu, na dostêp do 
swoich faktur (na dzieñ 2 wrzeœnia br. ponad 370 mieszkañców 
zdecydowa³o siê na korzystanie z tego rozwi¹zania),
Centrum SMS, us³uga pozwalaj¹ca pracownikom RCGW S.A. na 
szybkie reagowanie, przesy³anie informacji oraz komunikowanie 
siê z Klientem,
Polecenie zap³aty - us³uga polegaj¹ca na automatycznym 
pobieraniu œrodków z konta odbiorcy na konto RCGW S.A. za 
wystawione faktury.

We wrzeœniu 2013 roku Spó³ka rozpoczyna wdra¿anie unikatowego
w bran¿y wodoci¹gowo-kanalizacyjnej systemu kontaktu z Klientem Call 
Center opartego na normie ISO 15838.

W ramach wdro¿onego Systemu Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Biznesu 
RCGW S.A. realizuje szereg dzia³añ proekologicznych oraz edukacyjnych.
Na wstêpie nale¿y wspomnieæ o cyklicznie realizowanych Dniach 
Otwartych na terenie Oczyszczalni Œcieków, podczas których zwiedzaj¹cy 
maj¹ okazjê zapoznaæ siê z procesami oczyszczania œcieków oraz produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³. W ramach tego dzia³ania teren 
Oczyszczalni Œcieków, tylko podczas dwóch ostatnich edycji, zwiedzi³o 
ponad 2000 uczniów tyskich szkó³ podstawowych, gimnazjalnych oraz 
szkó³ œrednich, a tak¿e mieszkañcy Tychów. 

Regularnie prowadzone s¹ dzia³ania popularyzuj¹ce zagadnienia 
ekologiczne wœród dzieci, m³odzie¿y oraz wœród lokalnej spo³ecznoœci.
W okresie 2009-2013 RCGW S.A. zorganizowa³o szereg konkursów dla 
uczniów tyskich szkó³, promuj¹c ekologiczne aspekty dzia³alnoœci Spó³ki 
np. konkurs „Szko³a przyjazna œrodowisku” oraz konkursy dla uczniów 
tyskich szkó³: „Energia odnawialna to nasza przysz³oœæ” i „Czas wody” -  
konkurs organizowany w zwi¹zku z corocznymi obchodami Œwiatowego 
Dnia Wody.

W 2012 roku RCGW S.A. zorganizowa³o tak¿e konkurs na najlepsz¹ pracê 
magistersk¹ pod nazw¹ „Czas na sta¿”. Konkurs skierowany by³ do 
absolwentów szkó³ wy¿szych, kierunków obejmuj¹cych programem 
studiów zagadnienia zwi¹zane z zastosowaniem rozwi¹zañ 
technologicznych s³u¿¹cych ochronie œrodowiska.

,

     Dzia³alnoœæ edukacyjna

W 2011 oraz 2012 roku RCGW S.A. ufundowa³a stypendia naukowe, ka¿de 
w wysokoœci 5 000 z³, dla najzdolniejszych uczniów tyskich szkó³ 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem tego projektu by³ wzrost 
zaanga¿owania m³odzie¿y w edukacjê oraz promowanie najzdolniejszych 
uczniów jako wzorca dla lokalnej spo³ecznoœci. Program stypendialny 
cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹, poniewa¿ w okresie jego funkcjonowania 
wp³ynê³o 46 wniosków stypendialnych, a komisja konkursowa przyzna³a 
11 stypendiów oraz 2 dodatkowe pozaregulaminowe wyró¿nienia – 
stypendia w kwocie 3 000 z³.

Wszystkie dzia³ania realizowane przez Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Œciekowej S.A. s¹ ukierunkowane na ci¹g³e doskonalenie 
realizowanych procesów poprzez ich optymalizacje w zakresie 
ekonomicznym, ekologicznym i technicznym.

RCGW S.A. bêd¹c liderem w zakresie stosowania nowoczesnych
i proekologicznych rozwi¹zañ technologicznych zaplanowa³ i wdro¿y³ 
d³ugofalowy plan modernizacji Oczyszczalni Œcieków, który pozwoli³ na 
zdecydowan¹ poprawê parametrów œcieków oczyszczonych. W wyniku 
modernizacji przeprowadzonej w latach 2006-2010 oraz kolejnych 
inwestycjach zrealizowanych po roku 2010 nast¹pi³ wyraŸny spadek emisji 
zanieczyszczeñ zawartych w œcieku oczyszczonym kierowanym do rzeki 
Gostynki. 

Kolejnym efektem przeprowadzonej modernizacji jest zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeñ do atmosfery zwi¹zanych z procesem wytwarzania energii 
elektrycznej jako energii odnawialnej z fermentacji osadów œciekowych. 
Stosowane na terenie Oczyszczalni Œcieków rozwi¹zania technologiczne 
umo¿liwi³y znacz¹c¹ redukcjê zanieczyszczeñ emitowanych do powietrza,
a œredniomiesiêczna produkcja energii odnawialnej w tym roku 
przekroczy³a poziom 150 % liczony w stosunku do zu¿ycia energii na 
Oczyszczani  Œcieków. Jest to najlepszy bilans wykorzystania energii dla 
przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Polsce i jeden z najlepszych 
wyników w Europie.

Wa¿nym elementem prospo³ecznej dzia³alnoœci Spó³ki jest równie¿ 
wsparcie finansowe, jakiego Spó³ka udziela instytucjom i stowarzyszeniom 
w ramach prowadzonej przez nie dzia³alnoœci w zakresie ochrony zdrowia, 
ochrony œrodowiska, edukacji, kultury i sztuki oraz w obszarze dzia³alnoœci 
charytatywnej.
Szczególnie warto wspomnieæ o pomocy œwiadczonej przez RCGW S.A.
w zakresie: wspieranie hospicjów, wspieranie fundacji charytatywnych oraz 
inicjatyw zdrowotnych i ekologicznych itp. 
Bardzo wa¿ne s¹ równie¿ dzia³ania wspieraj¹ce edukacje, naukê, kulturê
i sztukê np. wsparcie Tyskiego Teatru, lokalnych festiwali muzycznych, 
przedsiêwziêæ sportowych oraz rekreacyjnych realizowanych przez 
organizacje lokalne.

Podsumowuj¹c – wdro¿enie standardu CSR umo¿liwi³o RCGW S.A. 
zbudowanie przejrzystej, opartej na wspó³pracy oraz wysokich standardach 
etycznych kultury organizacyjnej, kszta³tuje równie¿ pozytywny wizerunek 

     Dzia³alnoœæ w obszarze ochrony œrodowiska

      Wspó³praca ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹

Spó³ki wœród jej interesariuszy oraz sta³o siê 
dodatkowym bodŸcem do planowania
i realizacji szerokiego spektrum dzia³añ 
doskonal¹cych w zakresie: ochrony œrodowiska, 
dzia³alnoœci edukacyjnej, wspó³pracy ze 
s p o ³ e c z n o œ c i ¹  l o k a l n ¹ ,  d z i a ³ a l n o œ c i  
charytatywnej oraz kszta³towania relacji 
pracodawca –pracownik. 

Maj¹c na celu dalsze doskonalenie wdro¿onego 
systemu CSR, Spó³ka zaplanowa³a i realizuje 
dzia³ania maj¹ce za zadanie wdro¿enie w 2013 
roku wymagañ normy ISO 26000 „Spo³eczna 
odpowiedzialnoœæ”, co bêdzie kolejnym 
impulsem do dalszego rozwoju Spó³ki jako 
spo³ecznie odpowiedzialnego partnera
w biznesie.
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DANONE

Chcemy byæ dobrym s¹siadem

Danone w Polsce

Nasze podejœcie

Czy du¿a firma produkcyjna, posiadaj¹ca w Polsce dwie 
fabryki, magazyny oraz bogat¹ sieæ dostawców i konsumentów mo¿e 
dzia³aæ w sposób odpowiedzialny? Czy jest mo¿liwe dostarczanie 
najwy¿szej jakoœci produktów coraz szerszej rzeszy konsumentów 
przy jednoczesnym zmniejszaniu negatywnego wp³ywu swojej 
dzia³alnoœci na œrodowisko naturalne? Tak. Wyzwanie takie podjê³a 
firma Danone Sp. z o.o., wpisuj¹c zasady zrównowa¿onego rozwoju 
w strategiê biznesow¹ firmy, koncern przyj¹³ odpowiedzialnoœæ za to, 
w jaki sposób prowadzi biznes oraz za lokalne œrodowisko, w którym 
funkcjonuje.  

Danone to nazwa, która kojarzy siê z produktami mlecznymi 
uwielbianymi na ca³ym œwiecie, a od 1991 roku równie¿ w Polsce. Jeden
z zak³adów produkcyjnych znajduje siê na Œl¹sku, w Bieruniu. Produkowane s¹ 
w nim serki (Danio, Danonki) oraz produkty do picia (Actimel, Activia). Roczna 
produkcja w fabryce w Bieruniu to ponad 130 000 ton produktów, 
zatrudnionych jest w niej ponad trzystu pracowników. 

Œwiadomi naszej roli w regionie, podejmujemy szeroko zakrojone 
dzia³ania we wszystkich obszarach zrównowa¿onego rozwoju – 
spo³eczeñstwie, œrodowisku, miejscu pracy oraz rynku. Chcemy byæ  
„dobrym obywatelem” i „dobrym s¹siadem”, st¹d opracowaliœmy 
szczegó³owe wytyczne, które pomagaj¹ nam realizowaæ powy¿sze cele.
I tak, w skali ogólnofirmowej, przygotowaliœmy Plan Zrównowa¿onego 
Rozwoju Danone (2012–2016), który jest czêœci¹ naszej strategii 
biznesowej. Plan potwierdza, ¿e naszym celem jest bycie najbardziej 
troskliw¹ mark¹ wybieran¹ przez konsumentów ka¿dego dnia, firm¹ 
wiarygodn¹, godn¹ zaufania i odpowiedzialn¹, dbaj¹c¹ o zdrowie, ludzi 
i œrodowisko.

Z drugiej strony chcemy byæ obecni lokalnie i wspieraæ dzia³ania 
w regionie. St¹d darowizny w postaci jogurtów dla organizacji non-profit
i szkó³, wsparcie w³adz lokalnych podczas wa¿nych wizyt w fabryce, pomoc 
lokalnym urzêdom w konkretnych projektach. Cieszymy siê równie¿
z mo¿liwoœci corocznego wspierania lokalnych organizacji zajmuj¹cych siê 
dzieæmi w ramach programu Podziel siê Posi³kiem – to dla nich pracownicy 
fabryki jesieni¹ kwestuj¹ w lokalnych sklepach, zbieraj¹c ¿ywnoœæ z d³ugim 
terminem wa¿noœci.

Ponad 90 % naszych pracowników pochodzi 
z rynku lokalnego. Nasi pracownicy to indywidualnoœci, 
ludzie w ka¿dym wieku, osoby o ró¿nych ambicjach. 
Rozwijaj¹ siê i zmieniaj¹, tak¿e dziêki Danone. 
Wyznaczyliœmy wiêc sobie cztery obszary, na których 
koncentrujemy siê, tworz¹c przyjazne miejsce pracy. S¹ 
to: zdrowie i równowaga, rozwijanie kultury 
organizacyjnej promuj¹cej otwartoœæ i ró¿norodnoœæ 
w miejscu pracy, wspieranie rozwoju w zgodzie 
z indywidualnymi potrzebami i zapotrzebowaniem 
firmy oraz samorealizacja. Ka¿dy pracownik objêty jest 
dzia³aniami realizuj¹cymi ka¿dy z obszarów, 
z zachowaniem jego indywidualnych potrzeb i wizji 
swojej przysz³oœci zawodowej.

Bardzo wa¿ne jest dla Danone, aby nasz 
zak³ad by³ bezpiecznym miejscem pracy. W naszych 
fabrykach i dziale sprzeda¿y wdro¿yliœmy system 
zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy WISE (Work in 
Safe Environment – praca w bezpiecznym œrodowisku). 
System obejmuje równie¿ wspó³pracuj¹ce z nami 
firmy zewnêtrzne. WISE skupia siê na prewencji, czyli 
zapobieganiu nieszczêœliwym zdarzeniom, które mog¹ 
doprowadziæ do wypadku. Pracownicy wykazuj¹ 
proaktywn¹ postawê w zakresie bezpieczeñstwa 
poprzez zg³aszanie niebezpiecznych miejsc i sytuacji 

Tworzymy miejsce przyjazne do pracy 
i rozwoju

oraz rozmowy buduj¹ce œwiadomoœæ. W ten sposób budujemy poczucie 
odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo swoje i wspó³pracowników.

W ramach ochrony œrodowiska dzia³ania s¹ podejmowane zgodnie 
z wdro¿on¹ w firmie norm¹ ISO 14001:2004 oraz wewnêtrznymi 
standardami, procedurami i narzêdziami. Szczególny nacisk po³o¿ony jest na 
ograniczenie emisji CO2, redukcjê wykorzystania wody, energii oraz 
zwiêkszania iloœci odpadów przekazywanych do recyklingu. Punktem 
wyjœciowym do takiego podejœcia by³o przyjrzenie siê wp³ywowi dzia³alnoœci 
firmy na œrodowisko w ca³ym procesie produkcyjnym. W ten sposób 
wyró¿nione zosta³y trzy podstawowe zakresy: dzia³alnoœæ fabryk; 
opakowania, transport, dystrybucja, magazynowanie; surowce, sprzeda¿ 
naszych produktów i ich konsumpcja. W ka¿dym z tych zakresów 
podejmujemy konkretne dzia³ania. 

W fabryce w Bieruniu wszystkie powstaj¹ce w czasie 
produkcji  odpady (karton, tektura, tworzywa sztuczne) s¹ 
przekazywane do dalszego ich wykorzystania. Prowadzimy dzia³ania w 
celu zmniejszenia zu¿ycia energii elektrycznej i cieplnej. Urz¹dzenia s¹ 
dobierane pod wzglêdem zu¿ycia energii i wody. W ostatnich latach 
w fabryce w Bieruniu zmodernizowane zosta³y uk³ady klimatyzacji 
i wentylacji, zmodernizowaliœmy równie¿ uk³ady ch³odzenia 
magazynów produkcyjnych.  Dz iêk i  zast¹pieniu  insta lac j i  
wykorzystuj¹cej amoniak instalacj¹ glikolow¹ iloœæ szkodliwego 
amoniaku wykorzystywanego do ch³odzenia spad³a o 75 %. Pe³na 
automatyzacja, monitoring i rejestracja parametrów pozwoli³y na 
zoptymalizowanie procesu wytwarzania ch³odu, co bezpoœrednio 
prze³o¿y³o siê na mniejsze zu¿ycie energii elektrycznej. K o l e j n y m  
wa¿nym projektem w fabryce Danon  w Bieruniu by³o wybudowanie 
i  rozruch  nowej  kot³owni  gazowo-olejowej  dla  potrzeb  
technologicznych fabryki. Ta inwestycja ma pozytywny wp³yw na 
œrodowisko naturalne: zredukowaliœmy emisje CO2 o ok. 70 %, 
g³ównie dziêki zmianie podstawowego paliwa z wêgla na gaz ziemny, 
wyeliminowaliœmy tak¿e koniecznoœæ transportu wêgla do kot³owni
i wywozu ¿u¿la oraz ograniczyliœmy emisje ha³asu. W nowej kot³owni 
obni¿yliœmy zu¿ycie energii elektrycznej o 75 %.

Oczywiste jest dla nas, i¿ rol¹ firmy i fabryki Danone 
w lokalnym œrodowisku jest produkcja wysokiej jakoœci produktów 
mlecznych, ale tak¿e bycie „dobrym s¹siadem”, aktywnym 
i wspieraj¹cym lokaln¹ spo³ecznoœæ.

Dbamy o zasoby naturalne
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