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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Magazynu 
Przedsiębiorczości i Integracji Regionalnej „Impuls”. 
Jest to wydanie szczególne. W bieżącym roku obcho-
dzimy dwie znamienne rocznice: 10-lecie obecności 
naszego kraju w Unii Europejskiej oraz 25-lecie wol-
nej Polski, funkcjonowania naszego kraju w realiach 
gospodarki rynkowej. 

Dekada Polski w Unii Europejskiej to dziesięć 
lat intensywnej pracy Polski w wymiarze gospodar-
czym, a także społecznym i politycznym. W latach 
2004-2006 nasz kraj otrzymał ponad 14 mld euro. 
Lata 2007-2013 to kolejne 67,5 mld euro. To do-
bry moment, aby podsumować dziesięć lat tysięcy 
projektów i wielkich inwestycji. To dlatego podczas 
czerwcowej Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 
wyróżniliśmy firmy, które potrafiły wykorzystać szan-
se rozwoju, jakie dawały środki unijne.

Chcemy, by korzystne efekty implementacji dotacji 
unijnych miały charakter długofalowy, przyczyniając 
się do tworzenia stabilnych miejsc pracy i trwałego 
rozwoju. Jest to szczególnie istotne w obliczu no-
wej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 
Ważne, by w oparciu o dotychczasowe doświadcze-
nia jeszcze lepiej wykorzystać możliwości, jakie daje 
nam członkostwo w Unii. 

Gospodarka staje przed nowym wyzwaniem, któ-
rym jest wzrost konkurencyjności na arenie między-
narodowej. By to osiągnąć, niezbędne jest stoso-
wanie zaawansowanych technologii i umiejętność 

kreowania innowacji, tworzenia wartości opartych 
na wiedzy, do czego konieczna jest budowa i roz-
wój wykwalifikowanych kadr. Nowoczesne strategie 
rozwoju należy budować nie tylko wśród dużych 
firm, ale również wśród małych i średnich przedsię-
biorstw. Przede wszystkim należy stworzyć model 
pobudzania i przyswajania innowacji, stworzyć stra-
tegie inteligentnego rozwoju. 

Izba winna być platformą współpracy pomiędzy 
małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. In-
nowacja powinna być kołem zamachowym rozwoju 
firm i technologiczną dźwignią rozwoju regional-
nego. Budujmy w regionie gospodarkę opartą na 
wiedzy. Podejmijmy aktywność i działania na rzecz 
tworzenia przemysłów kreatywnych. Konieczne 
są bliższe powiązania biznesu z samorządami, by 
wspólnie wpływać na rozkwit inteligentnych miast. 
Szukajmy szansy i możliwości rozwoju firm poprzez 
współuczestnictwo w realizacji programów rozwoju 
miast i regionów. 

Integracja biznesu, nauki i samorządu jest nie-
odzowna dla realizacji tych celów. Sektory kre-
atywne będą motorem ich rozwoju, wpływając nie 
tylko na potencjał gospodarczy, ale i na jakość życia 
wszystkich mieszkańców i tożsamość kulturową. Dla 
realizacji tych celów niezbędna jest przede wszyst-
kim informacja, edukacja i kooperacja.

Izba będzie działać w tym kierunku, tworząc 
płaszczyzny do pozyskiwania i wymiany informacji, 
do rozwoju edukacji i niezbędnej wiedzy, a także do 
współpracy i partnerstwa między firmami. Budujmy 
optymizm dla rozwoju gospodarki w naszym regio-
nie, usuwając pojawiąjące się bariery. Inspirujmy 
zmiany w otoczeniu biznesu dla rozwoju regionalnej 
przedsiębiorczości.
Zapraszam do lektury!

Zbigniew Gieleciak 
Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej

w Tychach

Wydawca :
Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w Tychach 
ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy 
tel: 32 327 72 77 
www.izba.tychy.pl, izba@izba.tychy.pl



ELŻBIETA BIEŃKOWSKA 
WICEPREMIER, MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Polityczny, ekonomiczny i społeczny bilans 
członkostwa polski w UE jest jednoznacznie 
pozytywny – Polska ma wpływ na decyzje
międzynarodowe, z sukcesem inwestuje 
fundusze europejskie i poziomem rozwoju 
zbliża się do bogatszych państw „starej unii”.

Z przeprowadzonego w marcu bieżącego roku son-
dażu CBOS wynika, że Polacy bardzo pozytywnie 
oceniają członkostwo swojego kraju w Unii Europej-
skiej. 89 proc. uważa, że Polska wyraźnie skorzystała 
na przystąpieniu do UE, a przeciwnego zdania jest 
tylko 7 proc. Zdecydowana większość sądzi, że nasza 
obecność w Unii to „coś dobrego” dla kraju. Podobne 
badania przeprowadzono także w pozostałych kra-
jach Grupy Wyszehradzkiej – na Słowacji, Węgrzech 
i w Czechach. Pokazały one, że mieszkańcy Polski są 
w tej grupie największymi euroentuzjastami. 

Taki wynik nie dziwi, bo obficie korzystamy 
z obecności naszego kraju we Wspólnocie. Dzięki 
temu możemy wpływać na ważne decyzje między-
narodowe i podejmować istotne inicjatywy politycz-
ne, mamy też swoich reprezentantów w instytucjach 
unijnych. Przystąpienie do Unii sprawiło, że staliśmy 
się częścią stabilnego politycznie, w pełni demokra-
tycznego organizmu. Polacy mogą swobodnie podró-
żować wewnątrz strefy Schengen, pracować za gra-
nicą czy korzystać z licznych programów unijnych, 
np. skierowanych do studentów. 

Jedną z najbardziej wymiernych korzyści jest 
ogromne wsparcie, jakie Polska otrzymuje z fundu-
szy unijnych, zwłaszcza w ramach polityki spójności. 
Środki te są ważnym narzędziem polskiej polityki 
rozwoju. Inwestujemy je od 2004 roku. Największe 
efekty przyniosły inwestycje dofinansowane z bu-
dżetu UE na lata 2007-2013. Jeszcze nigdy w historii 
Unii żaden kraj nie otrzymał tyle funduszy na roz-
wój. Przyznanie nam blisko 68 mld euro było swego 
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rodzaju eksperymentem, który przeprowadziliśmy 
z powodzeniem. W perspektywie 2014-2020 będzie-
my dysponować jeszcze większą kwotą – 82,5 mld 
euro. 

Dobrze zainwestowane fundusze europejskie 
zwiększyły konkurencyjność naszej gospodarki, po-
mogły rozwinąć przedsiębiorczość i stworzyć miej-
sca pracy. Polska utrzymywała stosunkowo wysoki 
wzrost gospodarczy w całym okresie członkostwa. 
Uniknęliśmy też recesji w kryzysowych latach 2009-
10. Dzięki temu dystans pomiędzy naszym krajem 
a średnią UE-28, mierzony poziomem PKB na miesz-
kańca, zmalał o 18 pkt proc., a w 2016 roku mamy 
szansę osiągnąć 70 proc. średniej unijnej. 

Ponadto, tylko dzięki środkom na lata 2007-2013, 
wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy ponad 11 tys. 
km dróg, udzieliliśmy wsparcia ponad 20 tys. przed-
siębiorstw, a ponad 200 tys. gospodarstw domowych 
otrzymało dofinansowanie dostępu do internetu. 
Powstało też niemal 350 tys. miejsc pracy. Spora 
część z nich to nowe firmy, założone za dotacje 
i pożyczki z Programu Kapitał Ludzki. Pokazuje to, 
że wraz z Polską, zmienia się sposób myślenia lu-
dzi o własnych możliwościach. W najbliższych latach 
odczujemy jeszcze większe korzyści z członkostwa. 
Fundusze z obecnej perspektywy możemy rozliczać 
do 2015 roku, a już zaczynamy inwestować kolejne 
miliardy z budżetu na lata 2014-2020. Dlatego mam 
pewność, że euroentuzjastów będzie przybywać. 



Rozmowa z Janem Olbrychtem,
Posłem do Parlamentu Europejskiego

Jak z perspektywy minionych 10 lat ocenia Pan na-
sze członkostwo w Unii Europejskiej?

Nasze członkostwo w UE, a więc ostatnie dziesięć 
lat oceniam jako okres bardzo korzystny dla Polski. To 
okres, w czasie którego wykorzystujemy naszą histo-
ryczną szansę rozwojową i to nie tylko w sensie możli-
wości finansowych, ale również możliwość zmieniania 
naszego systemu administracyjnego, sposobu zarzą-
dzania, organizacji pracy, oceniania efektów działań. 
Kto wie, czy z perspektywy czasu nie będziemy kiedyś 
uważali, że właśnie po akcesji do struktur europejskich 
udało nam się uruchomić takie pozytywne procesy, 
które sprzyjają rozwojowi nawet wtedy, gdy zewnętrz-
ne zasilanie finansowe jest mniejsze.

W jakim kierunku ewoluują programy regionalne? 
Jakie obszary mogą liczyć na największe wsparcie 
unijne w nowej perspektywie finansowej?

Wsparcie dla regionów i ich programów (a nie 
wszystkie państwa mają programy regionalne) od-
zwierciedla priorytety UE w czasie okresu progra-
mowania. Aktualnie w okresie 2014-2020 wszystkie 
wpierane działania musza wpisywać się w priorytety 
Strategii 2020. Co jest charakterystyczne, to równole-
głe zmniejszanie dysproporcji rozwojowych i wspiera-
nie konkurencyjności i rozwoju. My często zwracamy 
uwagę na ten pierwszy element, podkreślając szcze-
gólnie braki w infrastrukturze, a zamierzeniem UE jest 
takie wspieranie działań, które w konsekwencji zmniej-
sza uciążliwości, usuwa bariery rozwojowe i uruchamia 

koła zamachowe rozwoju. Nie jest więc przypadkiem, 
że programy regionalne będą musiały zawierać pro-
jekty zmniejszające wykluczenie społeczne, ogranicza-
jące zakresy biedy, bezrobocia i bezdomności, a rów-
nocześnie będą np. zawierały czytelną deklarację, na 
czym region chce oprzeć swój rozwój, co ma być jego 
priorytetem, jego inteligentną specjalizacją i jakie pro-
jekty prorozwojowe ma zamiar wspierać przy pomocy 
funduszy europejskich. Oczywiście będą realizowane 
inwestycje infrastrukturalne, ale trzeba będzie dobrze 
uzasadnić, jakie mają znaczenie dla rozwoju miasta 
czy regionu. To już nie jest czas na „łatanie dziur”.

Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę w no-
wej perspektywie?

W nowej perspektywie warto zwrócić uwagę na 
charakterystyczne podejście do wszystkich projektów.
Ogromnego znaczenia nabiera stosowanie tzw. podej-
ścia zintegrowanego, będącego zaprzeczeniem sek-
torowości, wyodrębniania określonych sfer działania. 
Projekty powinny brać pod uwagę zarówno aspekty 
społeczne, jak również gospodarcze i środowiskowe 
równocześnie. Klasycznym przykładem są projekty re-
witalizacyjne w miastach, które, jeżeli są dobrze zapla-
nowane, obejmują bardzo szeroki zakres i są przygoto-
wane przez zespoły specjalistów różnych branż.

To się wiąże z inną zasadą horyzontalną – koniecz-
nością działania partnerskiego różnych podmiotów, 
służb. Działanie partnerskie to wspólne planowanie 
i realizacja projektu, to takie przedsięwzięcia, które 
gwarantują wszystkim partnerom korzyści, nawet je-
żeli rezygnują z samodzielnych przedsięwzięć. Pamię-
tajmy, że fundusze europejskie to pieniądze publiczne, 
mające źródło w podatkach i muszą być wykorzysty-
wane dla dobra publicznego.

Partnerstwo dotyczy także władz publicznych i nie-
przypadkowo jedną z zasad jest zarządzanie wielopo-
ziomowe, które wymaga współdziałania różnych pod-
miotów władzy publicznej – lokalnych, regionalnych 
i narodowych - współpracę poziomą (np. pomiędzy 
samorządami), jak i pionową pomiędzy samorządami 
różnych szczebli. 

Wspólnie oznacza skuteczniej, szybciej i oszczęd-
niej, a często również mądrzej!

Dziękujemy za rozmowę.
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W tym roku obchodzimy 10-lecie przystąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej, jak w kilku słowach podsu-
mowałaby Pani ten czas?

W jednym słowie to przede wszystkim zmiany 
– to chyba najlepsze podsumowanie ostatniej de-
kady. Unia dała przedsiębiorcom nowe możliwości 
i perspektywy. Tychy to miasto bardzo atrakcyjne dla 
inwestorów, a inwestycje ułatwia właśnie w dużej 
mierze Unia Europejska i rynek wewnętrzny. Otwar-
cie polskiego rynku poprzez przystąpienie do Unii 
Europejskiej zachęca inwestorów zagranicznych, 
a przy nowych inwestycjach to polscy przedsiębiorcy 
i pracownicy znajdują zatrudnienie. Wielu przedsię-
biorców korzysta też z funduszy unijnych czy szkoleń 
finansowanych z unijnych środków. Jestem dumna, 
że przez te ostatnie 10 lat pracowałam właśnie na 
rzecz umacniania rynku wewnętrznego z korzyścią 
dla przedsiębiorców, tak tyskich, jak ogólnie polskich 
i europejskich. Jako członek komisji parlamentar-
nej rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów 
pracowałam bezpośrednio nad wieloma ważnymi 
regulacjami, ważnymi szczególnie dla przedsię-
biorców. Za przykład podam choćby unijną reformę 
zamówień publicznych. To dzięki moim poprawkom 
kryterium najniższej ceny nie będzie już jako jedyne 
brane pod uwagę przy ocenie ofert, ale będzie liczy-

Rozmowa z Małgorzatą Handzlik,
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
w latach 2004-2014 

ła się przede wszystkim jakość. Tym samym przed-
siębiorcy uzyskują łatwiejszy dostęp do zamówień 
publicznych. Bardzo korzystne dla przedsiębiorców 
są także przepisy dotyczące zwalczania opóźnień 
w płatnościach. Dzięki wynegocjowanym przeze 
mnie przepisom termin płatności w transakcjach 
handlowych zostaje znaczenie skrócony, a na tym 
skorzysta tak wiele przedsiębiorstw z województwa 
śląskiego. Zgodnie z nowym unijnym prawem płat-
ności powinny być realizowane w ciągu 30 dni od 
wystawienia faktury. Dotyczy to zarówno firm pry-
watnych, jak i władz publicznych. Doprowadziłam 
także do tego, aby polskie firmy w oparciu o polskie 
przepisy mogły świadczyć usługi w dowolnie wy-
branym państwie członkowskim, dzięki dyrektywie 
usługowej, nad którą pracowałam do 2006 roku, 
a która już obowiązuje. Przykłady można mnożyć, ale 
podsumowując moje zaangażowanie na rzecz firm, 
w kilku słowach mogę powiedzieć, że koncentrowa-
łam się na usuwaniu barier dla firm na jednolitym 
rynku i umacnianiu tego rynku z korzyścią dla przed-
siębiorców. 

Wspomina Pani jednolity rynek, ale dla wielu osób 
ten termin wciąż pozostaje obcy. Co daje firmom czy 
konsumentom unijny rynek wewnętrzny?

Dzięki jednolitemu rynkowi możemy swobodnie 
przekraczać granice państw członkowskich, podróżo-
wać, robić zakupy bez konieczności płacenia cła, stu-
diować na dowolnej unijnej uczelni, a dzięki różnym 
programom wymiany, także na wielu uczelniach na 
świecie, przedsiębiorcy mogą świadczyć usługi czy 
sprzedawać swoje towary w dowolnym kraju unij-
nym w oparciu o przepisy kraju siedziby swojej firmy, 
konsumenci są lepiej chronieni. Im mniej na tym ryn-
ku będzie barier, tym korzystanie z tych wszystkich 
swobód będzie łatwiejsze, tak dla firm, jak i konsu-
mentów.  Aby ten rynek działał prawidłowo, koniecz-
ne jest uregulowanie prawem unijnym szeregu kwe-
stii, i nad tym właśnie pracowałam przez ostatnie 
dwie kadencje parlamentarne. Trudno jest w kilku 
słowach opisać 10 lat pracy, dlatego czasem moją 
pracę obrazuję liczbami. Tylko podczas moich ostat-
nich 5 lat pracy zgłosiłam ponad 1000 poprawek do 
80 raportów, 152 razy zabierałam głos podczas se-
sji plenarnych w Strasburgu (na 60 sesji plenarnych 
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w całej kadencji) głównie wskazując na problemy, 
z którymi borykają się właśnie przedsiębiorcy, ok. 
520  000 km przejechałam, przemieszczając się na 
terenie województwa śląskiego, spotykając się m.in. 
z przedsiębiorcami i zasięgając informacji o barie-
rach, jakie napotykają w praktyce, a także konsul-
tując z nimi, jakie zmiany prawne przyniosłyby im 
najwięcej korzyści. Na zakończenie tych dwóch ka-
dencji mogę tylko serdecznie podziękować przedsię-
biorcom za ich otwartość i chęć współpracy, i mam 
nadzieję, że dalej wspólnie będziemy dbać o inte-
resy polskich, a tym samym tyskich przedsiębiorców 
w Brukseli. 

Polska gospodarka bardzo dynamicznie się rozwija, 
a na tym powinni zyskać także nasi lokalni przed-
siębiorcy. Niestety, są oni bardzo mało widoczni 
w Brukseli, a tym samym często pomija się ich 
opinię w procesie stanowienia prawa. Czy można 
to zmienić?

Nie tylko można, ale i powinno się to zmienić. 
W swojej pracy często pilnie potrzebowałam stano-
wiska polskich firm z różnych branż, ale nie mogłam 
go uzyskać, gdyż firmy po prostu nie były świadome, 
że przepisy, które ich bezpośrednio będą dotyczyć, 
wkrótce zostaną przyjęte przez unijne instytucje. 
Teraz postanowiłam przekuć moje doświadczenie 
w Unii Europejskiej na dalsze korzyści dla polskich 
firm, współpracując z nimi i tym samym ułatwiając im 
dostęp do informacji o unijnym procesie stanowie-
nia prawa oraz zajęcie stanowiska w kluczowych dla 
nich sprawach. Wielu przedsiębiorców zwracało się 
do mnie o pomoc w tej sprawie i cieszę się, że będę 
mogła ich dalej reprezentować i wspierać w Brukseli. 
Dla niemieckich czy francuskich firm reprezentacja 
w Unii Europejskiej to normalna sprawa. Większość 
firm z tych krajów członkowskich ma swoich przedsta-
wicieli w Brukseli, którzy przedstawiają ich stanowi-
sko europosłom, komisarzom i wszystkim kluczowym 
dla stanowienia prawa podmiotom. Czas, aby również 
głos polskich firm był dobrze słyszany w Europie.

Dziękujemy za rozmowę.
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Panie Profesorze, jaki wpływ na nasze społeczności 
lokalne miała i ma obecność w Unii Europejskiej? 

Fakt, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej 
ma wpływ  pozytywny,   jednak  żaden  socjolog nie  
poprzestanie tylko na eksponowaniu pozytywnych 
elementów członkostwa. Będzie również wskazywał 
negatywne. 

Do pozytywnych należy rewitalizacja różnych 
obiektów, tzw. twarda infrastruktura. Budynek na-
szej uczelni, Wydział Zamiejscowy Akademii im. Fry-
cza Modrzewskiego, a wcześniej WSZiNS, również 
został zrewitalizowany właśnie dzięki funduszom 
europejskim. Wystarczy się przejść po kilku insty-
tucjach, żeby zobaczyć, ile w nich tabliczek infor-
mujących o współfinansowaniu z Unii Europejskiej.

Dziesięć lat w Unii wykorzystaliśmy bardzo do-
brze nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale 
też mentalnym. Polacy wyraźnie poczuli się cząstką 
Unii Europejskiej: mają paszporty, możliwość podró-
żowania z jedną walutą. Mentalnie powróciliśmy do 
Europy, bo fizycznie byliśmy w niej cały czas. Głęboka 
przerwa między rokiem 1944 a ’89 zrobiła jednak 
ogromne spustoszenie i zapóźnienie naszego kraju. 

Otwarcie Polski na Unię Europejską i otwarcie 
rynków pracy (z dwoma wyjątkami pierwotnymi 
czyli Republiką Federalną Niemiec i Austrią) spo-
wodowało exodus wielu ludzi, także moich stu-

Rozmowa 
z prof. dr. hab. Markiem S.Szczepańskim
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dentów. Szacuje się, i to jest szacunek naprawdę 
bliski prawdy, że wyjechało w ostatnich dziesięciu 
latach półtora miliona Polaków, zazwyczaj mło-
dych i dobrze wykształconych. Często pracują oni 
poniżej kwalifikacji na przysłowiowym zmywaku 
lub jako glass collectors czy pomocnicy kelnerów. 
Jednak ich zarobki na tych nieadekwatnie niskich 
stanowiskach są wyższe, niż gdyby pracowali w Pol-
sce. Bardzo mnie również martwi, że moi studenci, 
moi wychowankowie, z którymi mam dobry kontakt, 
jednoznacznie mówią, że już do Polski nie wrócą.

Dziesięć lat w Unii to duży sukces Polski. Nie 
wolno jednak zapominać, że Polska jest wciąż za-
cofanym krajem Europy. Nie da się w ciągu dziesię-
ciu lat zniwelować trzystuletniego zacofania. Unia 
Europejska w tej niwelacji pomaga. Przypominam 
zasadę: „pomóżcie sami sobie, a bank, niebiosa 
i Unia Europejska wam pomogą”, bo trzeba pamię-
tać, że Unia Europejska nie daje pieniędzy za darmo.

Czy Pana zdaniem mamy w ogóle szansę na 
dogonienie zachodniej Europy?

Tak. Jeśli chodzi o finanse, o pieniądze, to tak, 
ale na to trzeba jeszcze kilkudziesięciu lat. Nie 
życzę Republice Federalnej stagnacji, ale gdy-
by ona podlegała stagnacji, a Polska rozwijała 
się w takim tempie, jak w ostatnich dziesięciu la-
tach, to za kilkadziesiąt lat – może za siedem-
dziesiąt, osiemdziesiąt lat – pod względem pro-
duktu krajowego brutto możemy ich dogonić. 

W socjologii jednak nie liczymy i nigdy nie liczy-
liśmy tylko pieniędzy. Ważne jest również szczęście, 
bo ludzie potrzebują nie tylko pieniędzy, ale też 
pewnego zadowolenia, satysfakcji z życia. Nie tylko 
pieniądze musimy gonić, bardziej chyba satysfak-
cję. Trzeba myśleć o tym zadowoleniu, tj. o tym, co 
się nazywa w socjologii wartościami pomateriali-
stycznymi. My jesteśmy jeszcze na etapie dorobku. 

Czy Pana zdaniem brak ofert pracy dla młodych 
ludzi to wina uczelni, które kształcą w sposób 
nieodpowiedni i niedopasowany do potrzeb 
przedsiębiorców? 

Po pierwsze, rynek pracy jest zbyt skromny 
dla umysłów po uniwersytetach i po politech-
nikach. Po drugie, mamy do czynienia z pęknię-

ciem pomiędzy oczekiwaniami pracodawców 
a kompetencjami absolwentów szkół wyższych. Mam 
możliwość rozmawiania z przedsiębiorcami – tymi 
bardzo wielkimi i tymi mniejszymi. Są oni zgodni co 
do tego, że oprócz dyplomu uniwersytetu, czekają 
na ludzi z wysokimi kompetencjami w zakresie alfa-
betyzacji. W socjologii funkcjonuje takie pojęcie jak 
funkcjonalny alfabeta, czyli osoba, która potrafi gro-
madzić wiedzę, przetwarzać i wykorzystać ją w firmie. 
Pracownik ma umieć czytać, szukać informacji, umieć 
przetworzyć ją dla dobra pracodawcy i swojego. 
Bardzo ważną sprawą jest umiejętność pracy w gru-
pie, zdolność zarządzania grupą, decyzyjność. Często 
też oczekiwania finansowe absolwentów są nieade-
kwatne do możliwości pracodawców w tym zakresie. 
Pracodawcy nie kwestionują ogromu wiedzy teore-
tycznej absolwentów, znajomości języka czy kom-
putera, ale mówią, że są nieadekwatne w stosunku 
do elastyczności umysłowej, o której wspominałem.

Czy widzi Pan pole do współpracy pomiędzy 
uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami?

Polska jest krajem mało innowacyjnym,  jeste-
śmy na 25.  miejscu na 28 krajów członkowskich.  
Istotny  jest również fakt,  że część innowatorów 
polskich produkuje innowacje i rejestruje paten-
ty poza Polską. Należy postawić pytanie, dlacze-
go tak się dzieje? Czy są to powody finansowe czy 
inne, np. organizacyjno-wdrożeniowe? Drugą rze-
czą jest korelacja i współpraca między uczelnia-
mi a przedsiębiorstwem. Za niezbędne uważam 
regularne, robocze, spotkania biznesu z uczelnia-
mi. Bezwzględnie potrzeba nam takiej koopera-
cji. Musi być atrakcyjna dla jednych i dla drugich.

Uniwersytet powinien zapraszać praktyków i biz-
nesmenów, tak aby młodzi ludzie poznali i usłysze-
li specjalistów, praktyków w danej dziedzinie.  
  Trzeba znaleźć taki most, na który wejdą obie 
strony, znaleźć pola współpracy i element atrakcyj-
ności finansowej, organizacyjnej, ale też personal-
nej. Potrzeba takiej chemii biznesowo-naukowej.
Tu nie tylko chodzi o innowacje, ale również o ko-
operatywę dydaktyczną i przekazywanie wiedzy.

Dziękujemy za rozmowę.
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Jaki wpływ na rynek pracy ma obecność Polski 
w Unii Europejskiej?

Przystąpienie Polski do UE wymagało dostoso-
wania polityki zatrudnienia w Polsce do wymagań 
związanych z realizacją Europejskiej Strategii Za-
trudnienia. Nastąpiło to w pierwszej kolejności po-
przez uchwalenie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
która zastąpiła ustawę z 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

W momencie akcesji uzyskaliśmy dostęp do ryn-
ków pracy UE. Od 1 maja 2004 r. Polacy mieli moż-
liwość emigracji zarobkowej do wszystkich nowych 
członków UE oraz Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwe-
cji, które otworzyły swoje rynki pracy w momencie 
akcesji. 

Ogromną korzyścią dla polskiego rynku pracy 
jest niewątpliwie absorpcja funduszy europejskich. 
Środki te przyczyniają się do tworzenia i utrzymy-
wania miejsc pracy, poprawy jakości zasobów ludz-
kich, poprawy funkcjonowania rynku pracy i jego 
instytucji, aktywizacji bezrobotnych itp., a tym sa-
mym zwiększenia skuteczności działań w zakresie 
ograniczania bezrobocia.

Rozmowa z Katarzyną Ptak,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tychach

Jak kształtuje się stopa bezrobocia w I półro-
czu 2014 na terenie miasta Tychy? Jak wyglą-
damy pod tym względem na tle województwa?

Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2014 r. wynosi: 
dla województwa śląskiego – 10,2 proc., dla miasta 
Tychy – 5,2 proc., dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego 
– 4,7 proc. 

Miasto Tychy ze stopą bezrobocia wynoszącą 5,2 
proc. jest obok miasta Katowice powiatem grodzkim 
o najniższej stopie bezrobocia wśród powiatów 
grodzkich województwa śląskiego. Natomiast najwyż-
szą stopę bezrobocia odnotowuje się w Bytomiu – 20 
proc. 

W jakim wieku jest najwięcej osób bezrobotnych?
Na dzień 31.07.2014 r. w ewidencji PUP Tychy było 

zarejestrowanych 4 214 osób bezrobotnych. Najwięk-
szą liczbę osób bezrobotnych stanowią osoby w wie-
ku od 30 do 49 lat, tj. 43,5 proc. ogółu bezrobotnych 
(1834 osoby). Następnie najliczniejszą grupą są osoby 
w wieku powyżej 50 – 1 135 osób, co stanowi 31,7 proc. 
ogółu osób bezrobotnych. Osoby młode do 30. roku ży-
cia to 24,8 proc. ogółu bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędzie, tj. 1 045 osób.

Jakie osoby są najbardziej poszukiwane na rynku 
pracy? Z drugiej strony – przedstawicieli jakich za-
wodów jest najwięcej w ewidencji tyskiego urzędu?

Najczęściej zgłaszane wolne miejsca pracy 
w bieżącym roku to: pracownik produkcji, sprzedawca/
kasjer, magazynier, sprzątaczka, pracownik budowlany, 
pracownik ochrony, operator wózka widłowego, kie-
rowca samochodu ciężarowego, szwaczka, kontroler 
jakości, doręczyciel. 

Należy jednak podkreślić, że pracodawcy przede 
wszystkim poszukują osób chętnych do pracy, zaan-
gażowanych i otwartych na dalsze kształcenie i do-
skonalenie kwalifikacji zawodowych. 

W ewidencji PUP wg stanu na dzień 30.06.2014 r. 
najliczniejszą grupę osób stanowią sprzedawcy, osoby 
bez zawodu, operatorzy maszyn i urządzeń, robotnicy 
gospodarczy, robotnicy budowlani, sprzątaczki biuro-
we. Warto nadmienić, iż 23,5 proc. ogółu osób bezro-
botnych nie posiada kwalifikacji zawodowych, a 46,4 
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proc. to osoby długotrwale bezrobotne pozostające 
w ewidencji PUP Tychy powyżej 12 miesięcy 
w ostatnich 24 miesiącach, czyli osoby podejmujące 
krótkotrwałą pracę lub pozostające bierne zawodo-
wo i niechętne do aktywnego udziału w procesie ak-
tywizacji zawodowej.

W bieżącym roku znowelizowana została ustawa 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
która w założeniu zwiększyć ma efektywność urzę-
dów pracy. Jakie zmiany nas czekają? Jakie nowe 
narzędzia wspierające zatrudnienie otrzyma urząd?

Najważniejszą zmianą jest tzw. profilowanie po-
mocy dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby 
bezrobotnej na podstawie rozmowy przeprowadza-
nej z doradcą klienta. Oznacza to, że dopiero po re-
jestracji i ustaleniu profilu pomocy oraz opracowa-
niu Indywidualnego Planu Działania będzie można 
określić formy pomocy, z których osoba zarejestro-
wana może skorzystać. 

Zgodnie z brzmieniem przepisów w ramach 
I profilu pomocy, który przewidziany jest dla osób 
aktywnych, zaplanowano pośrednictwo pracy, 
a w uzasadnionych przypadkach poradnictwo za-
wodowe i wybrane formy wsparcia określone 
w ustawie, m.in. szkolenia, dotacje oraz pożyczki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także 
tzw. bony aktywizacyjne dla osób do 30. roku życia. 
W ramach II profilu pomocy skierowanego do osób 
wymagających wsparcia, przewidziano do realizacji 
wszelkie dostępne usługi i instrumenty rynku pracy, 
celem zwiększenia szans tych osób na rynku pracy. 
Z kolei III profil pomocy przewidziany jest dla osób 
oddalonych od rynku pracy, dla których zaplanowa-
no połączenie aktywizacji zawodowej i społecznej 
(Program Aktywizacja i Integracja – realizowany 
przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej), 
jak również możliwość zlecania przez urząd pracy 
działań aktywizacyjnych prywatnym agencjom za-
trudnienia.

Istotną zmianę, z punktu widzenia lokalnych pra-
codawców, którą wprowadziła ustawa, to tzw. Krajo-
wy Fundusz Szkoleniowy, w ramach którego będzie 
można finansować kształcenie ustawiczne praco-

dawcy oraz zatrudnionych w danej firmie pracowni-
ków. Na wniosek pracodawcy, złożony do powiatowe-
go urzędu pracy, będzie można sfinansować koszty 
szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów 
niezbędnych pracownikowi do wykonywania dalszej 
pracy. W pierwszych dwóch latach funkcjonowania 
KFS będzie wspierał kształcenie ustawiczne pracow-
ników i pracodawców w wieku powyżej 45 lat.

Nowelizacja ustawy wprowadziła także nowe 
instrumenty rynku pracy, takie jak: dofinansowanie 
wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego 
w wieku 50 + lub refundację składek na ubezpiecze-
nie społeczne za zatrudnienie osoby poniżej 30. roku 
życia. W katalogu nowych instrumentów przeznaczo-
nych dla osób poniżej 30. roku życia znalazły się 
także bony: stażowy, zatrudnieniowy, szkoleniowy 
oraz bon na zasiedlenie. Innowacyjność tych instru-
mentów polega na pobudzaniu i podtrzymywaniu 
aktywności osób młodych w procesie poszukiwania 
zatrudnienia. 

Nowe formy wsparcia są sukcesywnie wprowa-
dzane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach 
w miarę posiadanych środków finansowych. 

W trakcie tegorocznej gali Tyskiego Lidera Przedsię-
biorczości została Pani wyróżniona Złotą Odznaką 
Honorową Krajowej Izby Gospodarczej za wsparcie 
dla rozwoju samorządu gospodarczego. Serdecz-
nie gratulujemy. Jak odbiera Pani to wyróżnienie?

To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Re-
prezentując instytucję, jaką jest Powiatowy Urząd 
Pracy, doskonale zdaję sobie sprawę, iż tylko dzięki 
wzajemnej współpracy z sektorem gospodarczym 
i zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców możli-
wa jest realna pomoc osobom bezrobotnym. Bardzo 
istotnym zadaniem jest także krzewienie postaw 
przedsiębiorczych i wspieranie nowych podmiotów 
gospodarczych. Otrzymane przeze mnie wyróżnienie 
traktuję przede wszystkim jako motywację do dal-
szej pracy.

Dziękujemy za rozmowę.



Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości to stała, 
coroczna impreza Okręgowej Izby Przemysłowo
-Handlowej w Tychach, stanowiąca gospodarcze 
podsumowanie roku w życiu Izby, dająca przekrój 
najlepszych nowych firm, produktów i usług z te-
renu województwa śląskiego. Organizowana jest 
nieprzerwanie od 2002 roku w zabytkowych wnę-
trzach Zameczku Myśliwskiego książąt pszczyń-
skich w Promnicach.
 W trakcie Gali wręczane są prestiżowe statuet-
ki Hermesów Biznesu, stanowiące wyróżnienie dla 
firm, przedsiębiorców i instytucji w istotny spo-
sób wpływających na rynek regionalny, promują-
cych produkty regionalne, tworzących nowe wię-
zi gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi, 
wdrażających projekty innowacyjne, jak również 
łączących gospodarkę rynkową ze społeczną od-
powiedzialnością biznesu. Wyróżniane są również 
produkty oferowane dla mieszkańców regionu 

w ramach działań podejmowanych we współpracy 
z samorządem terytorialnym. Hermes to posła-
niec greckich bogów - starożytny patron handlu, 
bogactwa i kupców. Róg obfitości obdarzał każ-
dego swego posiadacza nieskończonymi dobrami 
- zgodnie z wolą Zeusa. W statuetce (dziele tyskie-
go rzeźbiarza Mariusza Chodorka) róg przywodzi 
na myśl nasze miasto – Tychy, w którego herbie 
widnieje właśnie róg. 
 Statuetki przyznawane są przez Kapitułę w ka-
tegoriach dla najlepszej Firmy, Produktu i Usługi, 
a także Przedsiębiorcy Roku i Wybitnej Postaci 
Regionu, tj. osobistości województwa śląskiego, 
mającej największy wpływ zarówno na rozwój 
gospodarczy, jak i społeczno-kulturowy regionu. 
W trakcie Gali przyznawane są również odznacze-
nia państwowe, samorządu wojewódzkiego oraz 
gospodarczego. Wyróżnienie nagrodą Hermesa 
stanowić ma dla śląskich przedsiębiorców ozna-
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Laureaci Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, 27 czerwca 2014, Zameczek Myśliwski w Promnicach 
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kę sukcesu, prestiżu oraz rekomendację ułatwia-
jącą nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz 
gospodarczych na rynku lokalnym, wojewódzkim 
i międzynarodowym. Wyróżnienia przyznane są 
najbardziej prężnym i wyróżniającym się przed-
siębiorcom ze sfery przemysłu, handlu czy usług. 
Kryteria oceny to m.in. dynamika rozwoju firmy, 
innowacyjne rozwiązania, sukcesy odnoszone na 
rynku lokalnym i narodowym. 
 Tegoroczna Gala stanowiła okazję do podsumo-
wania członkostwa Polski w Unii Europejskiej i do 
przedstawienia dokonań gospodarczych ostatnie-
go ćwierćwiecza, podsumowania okresu przemian.
– Mija 25 lat od rozpoczęcia transformacji 
gospodarczej i 10 lat uczestnictwa Polski 
w UE. Te okrągłe rocznice skłaniają nas do 
refleksji nad skutkami zmian, jakim w tym 
czasie podlegała Polska – powiedział Zbi-
gniew Gieleciak, Prezes Okręgowej Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Tychach. 
– W jakim stopniu udało nam się w tym 
czasie zmienić nasz kraj, nasz region, na-
sze firmy. W jakim stopniu udało nam się 
zintegrować gospodarkę z gospodarką eu-
ropejską i w jakim stopniu stała się ona 
konkurencyjna? W jakim stopniu oparliśmy 
konkurencyjność naszych firm na innowa-
cjach i nowoczesnych technologiach? Czy 
zmieniliśmy nasze myślenie i nasze dzia-
łania na horyzont działania w kategoriach 
jutra? Czy wreszcie nasze dotychczasowe 
efekty zaspakajają nasze ambicje i moż-
liwości? To pytania, które nasuwają się 
przy próbie ocen i podsumowań minione-
go okresu, budowy demokracji i wolnego 
rynku. Są to jednocześnie kierunki wyzwań, 
z którymi trzeba powiązać system kształ-
cenia młodzieży, finansowania badań 
i wsparcia rozwoju innowacji w kierunku 
prorozwojowym.
 Zbigniew Gieleciak podkreślił, że dzięki środ-
kom z UE Polska osiągnęła bardzo wysoki wzrost 
gospodarczy, ale sztuką jest go utrzymać i to bez 
negatywnych konsekwencji dla gospodarki np. 
w postaci nadmiernej inflacji. Polsce się to udaje.
– Pokazaliśmy, że potrafimy działać 
w europejskiej wspólnocie, że umiemy wyko-

rzystać fundusze europejskie. Dzięki człon-
kostwu w UE dokonaliśmy skoku cywiliza-
cyjnego. Nie bez powodu dzisiaj, podczas 
naszej gali, szczególnie doceniamy, nagra-
dzamy i wyróżniamy właśnie te firmy, którym 
udało się przejść wyboistą drogę projektów 
unijnych. Chcemy, – mówił prezes OIPH – 
by korzystne efekty implementacji środków 
unijnych były długofalowe np. w postaci 
dużych inwestycji i stabilnych miejsc pracy. 
Efekty te są policzalne, materialne -  w postaci 
kilometrów dróg, sieci kanalizacyjnych, no-
wych autobusów, trolejbusów, oczyszczal-
ni, stadionów i tak można by wyliczać dłu-
go, wymieniając kolejne przedsięwzięcia. 
– Powinniśmy się nauczyć doceniać firmy, 
które opierają swoje modele biznesowe na 
inwestowaniu w wiedzę i zarządzaniu ka-
pitałem intelektualnym, wykazują troskę 
o rozwój zasobów ludzkich oraz z powo-
dzeniem realizują ideę społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Transformacja dała 
nam nadzieję na lepsze życie, na lepsze ju-

Zbigniew Gieleciak, Prezes OIPH w Tychach



tro i na sukces. Ta nadzieja została spotę-
gowana wejściem do UE i nowymi szansa-
mi i perspektywami. I tę szansę wygrywamy 
jako przedsiębiorcy, jako region, jako kraj. 
– kontynuował Zbigniew Gieleciak.
 W trakcie tegorocznej uroczystości wyróżnienia 
w kategorii Usługa otrzymały Epo-Trans Logistic 
S.A. za dynamiczny rozwój i kompleksowe usługi 
logistyczne oraz GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o. za 
nowoczesne metody diagnostyki, leczenia i reha-
bilitacji pourazowej. Nagrodę główną odebrała 
Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego 
Sp. z o.o. za wspieranie rozwoju przedsiębiorczo-
ści poprzez doradztwo prawno-podatkowe i usługi 
finansowe.
 W kategorii Produkt wyróżnienia trafiły na ręce 
3S S.A. za archiwizowanie danych 3S eBackup 
oraz Biura Promocji i Wystaw ASTRA Eugeniusz 
Kropka za Tyskie Targi Budownictwa i Wyposaże-
nia Wnętrz. Nagrodę główną otrzymała Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu za linię pro-
duktów UHT w opakowaniach bag-in-box.
 W kategorii Firma wyróżniono spółki HAGER 
POLO oraz SERTOP. Nagroda główna trafiła do 
spółki Huf Polska Sp. z o.o. Prestiżowy tytuł Przed-
siębiorcy Roku odebrała Maria Meresińska za pro-
fesjonalność, kreatywność i dynamizm w rozwoju 
Hurtowni MERA. 
 Statuetkę Wybitnej Postaci Regionu otrzymał 
poseł do europarlamentu Jan Olbrycht. 
 W ramach tegorocznej edycji po raz kolejny 
wręczono statuetkę Prometeusza. Nagrodę tę 
otrzymują osoby ze świata biznesu, kultury lub 
władz samorządowych, które tchnęły nową wizję 
rozwoju, dzięki czemu nastąpiły największe zmia-
ny w otoczeniu społecznym, gospodarczym, kultu-
rowym czy architektonicznym naszego miasta. 
 W tym roku tytułem tym wyróżniono prof. zw. 
dr. hab. Marka S. Szczepańskiego za wybitny wkład 
w rozwój społeczny i edukacyjny miasta Tychy. 
 Podczas gali wręczono również nagrody samo-
rządu gospodarczego. Honorowe Złote Odznaki 
Krajowej Izby Gospodarczej z rąk Wiceprezesa 
i Dyrektora Generalnego KIG Marka Kłoczko za 
działalność na rzecz rozwoju samorządu gospo-
darczego otrzymali: Katarzyna Ptak - Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach, Stanisław 

Przyborowski - członek zarządu Okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tychach, Bogdan Ty-
rybon - Prezes Ekolandu Sp. z o.o. oraz Krzysztof 
Sykta - wieloletni pracownik OIPH i koordynator 
projektów unijnych. Andrzej Gościniak - Przewod-
niczący Sejmiku Województwa Śląskiego, i Piotr 
Czarnynoga - radny Sejmiku, wręczyli Honorowe 
Srebrne Odznaki za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego Teresie Janeczko - Dyrektor Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach oraz 
Danucie Pietras - Starszej Cechu Rzemiosł i Przed-
siębiorczości w Tychach. 
 W Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 
uczestniczyło około 400 gości ze świata biznesu, 
kultury, polityki oraz mediów. Wśród zaproszo-
nych byli: wicepremier Elżbieta Bieńkowska, wice-
prezes KIG Marek Kłoczko, posłowie do Parlamen-
tu Europejskiego i krajowego, przedstawiciele 
samorządu wojewódzkiego i miejskiego, przed-
siębiorcy, ludzie kultury. 
 Patronat honorowy nad tegoroczną galą objęło 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Krajo-
wa Izba Gospodarcza. 
 Imprezę uświetnił występ zespołu Big Belfer 
Band, który swoim brzmieniem przypomina ame-
rykańskie orkiestry z lat 40. i 50. XX wieku. 
 Gala współfinansowana była ze środków bu-
dżetu samorządu Województwa Śląskiego.

Zespół Big BELFER Band
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HONOROWE ZŁOTE ODZNAKI KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ WRĘCZYŁ 
WICEPREZES I DYREKTOR GENERALNY KIG MAREK KŁOCZKO 

ORAZ PREZES RIG TADEUSZ DONOCIK

SREBRNE ODZNAKI ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
WRĘCZYLI PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

ANDRZEJ GOŚCINIAK ORAZ RADNY PIOTR CZARNYNOGA

Katarzyna Ptak, Dyrektor PUP w Tychach

Stanisław Przyborowski, członek zarządu OIPH

Teresa Janeczko, Dyrektor MZBM w Tychach

Krzysztof Sykta, koordynator projektu OIPH

Danuta Pietras, Starsza Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości w Tychach

Bogdan Tyrybon, Prezes Ekolandu Sp. z o.o.
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LAUREACI NAGRÓD 
TYSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Radosław Gumułka, Prezes Grupy Gumułka Sp. z o.o.

NAGRODA GŁÓWNA Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. 
Grupa Gumułka od 21 lat świadczy kompleksowe 
usługi biznesowe dla przedsiębiorstw, administracji 
państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarzą-
dowych. Należy do elitarnego grona przedsiębiorstw, 
które 10 lat członkostwa naszego kraju w UE wyko-
rzystały jako czas własnego przyśpieszonego rozwoju
i jako okres zwieńczonych sukcesem działań dla klien-
tów. To dzięki zaangażowaniu i fachowości ekspertów 
Grupy Gumułka, którzy z powodzeniem przygotowali 
kilkaset wniosków o unijne dofinansowanie, rodzi-
me samorządy i przedsiębiorcy pozyskali w ostatnich 
latach znaczące środki, które istotnie przyczyniły się 
do modernizacji Polski. Wśród przygotowanych przez 
Grupę Gumułka wniosków były również projekty reali-
zowane na terenie Tychów. To m.in. projekt związa-
ny z budową połączenia drogowego ul. Serdecznej i 
Oświęcimskiej, a także projekty finansowane ze środ-
ków Inicjatywy Jessica, służące rewitalizacji obiektów 
po kinie Andromeda czy Zespole Szkół Municypal-
nych. Grupa Gumułka jest audytorem i ewaluatorem, 

a także realizatorem projektów unijnych. Część z tych 
audytów zlecana była bezpośrednio przez Komisję 
Europejską. Wspólnie z samorządem gospodarczym 
naszego regionu firma prowadzi m.in. finansowane 
ze środków unijnych szkolenia zawodowe dla pra-
cowników w wieku powyżej 50 lat. Warto podkreślić, 
że firma uwzględnia w swej działalności założenia 
kolejnej perspektywy finansowej UE. Jest istotnym 
dostawcą rozwiązań w zakresie wdrażania innowacji, 
w tym tworzenia struktur badawczo-rozwojowych, na-
wiązywania relacji na linii biznes-nauka oraz tworze-
nia strategii innowacyjności. Jest polskim członkiem 
organizacji IAPA, zrzeszającej firmy konsultingowe 
z całego świata. Współpracując z zagranicznymi part-
nerami, prezentuje zawsze kreatywność, solidność 
i profesjonalizm – cechy, dzięki którym polskie człon-
kostwo w Unii Europejskiej w minionych 10 latach 
oceniać należy w kategoriach sukcesu. 

KATEGORIA USŁUGA 
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Lekarz medycyny Jacek Bera, Wspólnik Galen-Ortopedia Sp. z o.o.Piotr Ozimek, Prezes Epo-Trans Logistic S.A.

Ośrodek Galen-Ortopedia Sp. z o.o. w Bieruniu 
prowadzi działalność medyczną od 2001 roku
w zakresie kompleksowego leczenia chorób 
i uszkodzeń układu ruchu. Zatrudnia 60 osób. 
 Obecnie Ośrodek dysponuje poradnią ortope-
dyczną, diagnostyką obrazową w postaci rezo-
nansu magnetycznego i tomografii komputerowej 
oraz oddziałem szpitalnym z blokiem operacyjnym 
i pooperacyjną rehabilitacją.

Procedury wykonywane w ośrodku oparte są 
na najnowocześniejszych metodach diagnostyki 
i leczenia oraz na świadomej współpracy pacjen-
ta, lekarza i rehabilitanta w celu osiągnięcia bez-
piecznego powrotu leczonych osób do aktywności 
fizycznej. 

Ośrodek prowadzi również działalność nauko-
wą i badawczą we współpracy z AGH Kraków, AWF 
Katowice, Politechniką Śląską i Uniwersytetem 
Szczecińskim. Obszary współpracy dotyczą za-
stosowania biomateriałów jako substytutu kości 
w dziedzinie inżynierii tkankowej oraz diagno-
styki genetycznej jako prewencji kontuzji w spo-
rcie. Ośrodek posiada ponadto liczne sukcesy 
w obszarze leczenia i rehabilitacji sportowców.

EPO-TRANS LOGISTIC S.A. z Tychów zajmuje się spe-
dycją i transportem międzynarodowym i krajowym, 
a także logistyką i przeładunkiem towarów. Prowadzi 
ponadto serwis samochodów osobowych i ciężaro-
wych oraz przyczep i naczep. Wykonuje transporty do 
wszystkich krajów europejskich. 

Firma powstała w 1987 roku. Aktualnie zatrudnia 
w dwóch swoich oddziałach (EPO-TRANS LOGISTIC S.A .
i EPO-TRANS SERWIS) łącznie 311 osób. Dysponuje 193 
ciągnikami siodłowymi oraz 215 naczepami, co stawia 
ją na drugim miejscu w województwie śląskim wśród 
firm transportowych i w czołówce firm krajowych. 
Posiada od wielu lat certyfikat jakości ISO.9001, 
a także wiele certyfikatów i wyróżnień branżowych, 
min. certyfikat rzetelnego przewoźnika europejskiego 
i polskiego. 

Spółka posiada w swoim dorobku transportowym 
kilka patentów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym 
z dziedziny transportu. Jest firmą rodzinną, w której 
pracują dwa pokolenia założyciela – mieszkańca Ty-
chów.

Firma swoim wizerunkiem oraz osiągnięcia-
mi w dziedzinie transportu rozsławia dobre imię 
miasta Tychy na terenie Polski i całej Europy. Je-
den z akcjonariuszy firmy jest wielokrotnym mi-
strzem Polski oraz mistrzem Europy w konkur-
sie The Drivers Fuel Challenge polegającym na 
ekonomicznym kierowaniu samochodem ciężarowym. 

WYRÓŻNIENIE
EPO-TRANS LOGISTIC S.A.

WYRÓŻNIENIE
GALEN - ORTOPEDIA Sp. z o.o.
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Kategoria PRODUKT   

Andrzej Herbut, Prezes OSM Bieruń

NAGRODA GŁÓWNA – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu od 
65 lat zajmuje się produkcją artykułów nabiałowych 
i prowadzi skup mleka z ok. 350 gospodarstw rolnych 
na terenie trzech województw: śląskiego, opolskiego 
i małopolskiego.
 W ostatnich 12 latach Spółdzielnia została mocno 
zrestrukturyzowana i unowocześniona, wykorzystując 
w dużej mierze fundusze pomocowe z Unii Europej-
skiej. Całkowitej wymianie uległ park maszynowy. No-
woczesne technologie poprawiły efektywność proce-
sów produkcji. Spowodowało to siedmiokrotny wzrost 
przychodów, a Spółdzielnia stała się zakładem o za-
sięgu krajowym i europejskim. Eksport wyrobów sta-
nowi 25 % przychodów i kierowany jest do 11 krajów.
 Aby zapewnić stabilne funkcjonowanie Spółdzielni 
na wysoce konkurencyjnym rynku mleczarskim, spół-
dzielnia wyspecjalizowała się w tworzeniu produktów 
dla branży cukierniczej, piekarskiej, lodziarskiej i ga-
stronomii. Dzięki znakomitemu know-how w dziedzi-
nie rozwoju produktu, nowoczesnemu zapleczu tech-
nologicznemu i kompetentnej załodze może spełniać 
ciągle rosnące i zmieniające się oczekiwania klientów.
 Największym osiągnięciem w ostatnim okresie 

Spółdzielni w kategorii produkt jest gama wyrobów 
UHT, tj. lody typu włoskiego oraz śmietany zwierzęce 
i roślinne oferowane w  nowatorskim pięciolitrowym 
opakowaniu bag-in-box. Produkty UHT są adresowa-
ne głównie do segmentu HoReCa (Hotele, Restaura-
cje, Catering) w kraju i za granicą. Rodzaj opakowania, 
jak również technologia obróbki surowca odbywa się 
na najnowocześniejszej instalacji tego typu w Pol-
sce. OSM w Bieruniu jest krajowym liderem w tym 
segmencie, jak również prekursorem w zastosowaniu 
opakowania bag-in-box w polskim mleczarstwie. Ko-
lejnym krokiem w dynamicznym rozwoju spółdzielni 
był zakup w sierpniu 2012 roku drugiego zakładu pro-
dukcyjnego znajdującego się w województwie opol-
skim. Dzięki temu zyskano możliwości rozwoju i roz-
szerzenia oferty produktowej. 
 Za dotychczasową działalność w zakresie dbało-
ści o zapewnienie gwarantowanej jakości produktów 
oraz uzyskiwane wyniki ekonomiczne Spółdzielnia od 
kilku ostatnich lat znajduje się w 10-tce najlepszych 
zakładów mleczarskich w kraju wg rankingu Krajowe-
go Związku Spółdzielni Mleczarskich publikowanego 
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Marcin Frymer, Kierownik ds. Klientów Korporacyjnych 3S S.A.

WYRÓŻNIENIE – 3S S.A.
Eugeniusz Kropka, Prezes Biura Promocji i Wystaw ASTRA 

WYRÓŻNIENIE
Biuro Promocji i Wystaw ASTRA Eugeniusz Krop-
ka działa na rynku od 1992 roku. Główną działalno-
ścią firmy jest organizacja targów branżowych m.in. 
w Bielsku-Białej, Tychach, Cieszynie, Żywcu. 

Obszarem działania firmy jest nie tylko Polska, ale 
również rynki zagraniczne, szczególnie krajów sąsied-
nich, takich jak Słowacja, Czechy, Ukraina i Niemcy, 
gdzie zrealizowano szereg misji gospodarczych, wy-
stąpień targowych i konferencji.
 Od 2001 roku Biuro organizuje Tyskie Targi Bu-
downictwa, początkowo wespół z OIPH, a obecnie pod 
patronatem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach. Są one platformą promocji nowych wyro-
bów i technologii lokalnych firm. Warte podkreślenia 
jest to, że Targi nie tylko poszerzają wiedzę na te-
mat nowych, innowacyjnych technologii w budownic-
twie, szczególnie energooszczędnych i sprzyjających 
ekologii, ale też promują odnawialne źródła energii. 
W Targach corocznie bierze udział ok. 100 firm, a od-
wiedza je 5 tysięcy osób.

3S to grupa przedsiębiorstw z  branży telekomunika-
cyjnej z siedzibą w Katowicach, obecna na rynku od 
2002 roku. 3S dysponuje własną siecią światłowodo-
wą o długości ponad 2000 km oraz największym na 
Śląsku centrum danych. Wykorzystując efekty syner-
gii, Grupa 3S oferuje kompleksowe rozwiązania te-
lekomunikacyjne, buduje i udostępnia infrastrukturę 
światłowodową oraz świadczy usługi telekomunika-
cyjne, buduje oraz zarządza data center.
 Wyróżniona usługa 3S eBackup to usługa archiwi-
zowania danych i przechowywania ich w bezpiecznym 
centrum danych 3S (Data Center) w Katowicach. Dzię-
ki niej pliki firmowe przechowywane na dowolnym 
urządzeniu (np. serwerze, laptopie, komputerze sta-
cjonarnym) są automatycznie, systematycznie kopio-
wane w bezpieczne miejsce i łatwo je odzyskać nawet 
w przypadku awarii lub zniszczenia sprzętu.
 3S eBackup to oprogramowanie, które pozwala 
zarządzać kopiami zapasowymi plików zlokalizowa-
nych na wszystkich komputerach i serwerach w firmie. 
Dostęp do danych jest szyfrowany kluczem bardziej 
złożonym niż te, które obecnie wykorzystują banki, co 
gwarantuje, że plikami zarządzać mogą tylko osoby 
uprawnione. W przypadku utraty danych, np. zniszcze-
nia lub kradzieży komputera, awarii serwera, itp., już 
w ciągu kilku minut można odzyskać najbardziej aktu-
alne kopie zapasowe plików bez negatywnych konse-
kwencji dla firmy. To samo oprogramowanie wykorzy-
stują na świecie między innymi takie firmy jak Adobe, 
Cisco czy Google.

19



Huf Polska Sp. z o.o. jest firmą o ponad stuletniej 
historii, należącą do międzynarodowego koncernu 
Huf Hülsbeck & Fürst działającego w branży mo-
toryzacyjnej i mającego główną siedzibę w Velbert 
w Niemczech. 
 W 1908 roku Ernst Hülsbeck i August Fürst za-
łożyli zatrudniającą kilka osób firmę, zajmującą się 
w głównej mierze produkcją zamków i różnego rodza-
ju artykułów metalowych. W 1921 roku po raz pierw-
szy dostarczono zamek do drzwi mercedesa. Od tej 
pory firma Huf zdobywała coraz większe znaczenie 
i aktualnie należy do światowej czołówki producentów 
elektronicznych i mechanicznych systemów zamyka-
nia dla przemysłu samochodowego. Grupa obecna jest 
już w 12 krajach na 4 kontynentach świata i zatrudnia 
ponad 7 tysięcy pracowników, osiągając roczny obrót 
przekraczający miliard euro. 
 Huf Polska swoją działalność w Polsce rozpoczę-
ła pod koniec 2000 roku. Produkty Spółki to części 
i akcesoria dla przemysłu motoryzacyjnego, obejmu-
jące zewnętrzne elementy lakierowane (klamki, em-
blemy, listwy) oraz wewnętrzne nielakierowane ramy. 

W 2002 roku firma rozpoczęła działalność na te-

Mariusz Pająk, Wiceprezes Zarządu Huf Polska Sp. z o.o. 

NAGRODA GŁÓWNA – Huf Polska Sp. z o.o.

Kategoria FIRMA   

renie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
gdzie przystąpiono do budowy nowej hali i urucho-
mienia w niej produkcji części z tworzyw sztucznych. 

Następnie dokonano rozbudowy hali produkcyjnej 
poprzez wybudowanie ręcznej linii lakierniczej. Linia 
ta umożliwiła zsynchronizowanie, w ramach istnie-
jącego procesu technologicznego, procesu produkcji 
elementów z mas plastycznych na wtryskarkach z pro-
cesem ich dodatkowego lakierowania. 

W 2007 roku rozpoczęto budowę drugiej, w pełni 
zautomatyzowanej linii lakierniczej, dzięki której po-
większono możliwości produkcyjne elementów lakie-
rowanych z dotychczasowych 6 mln części na rok do 
26 mln części na rok.

Główne rynki sprzedaży elementów lakierowanych 
to w 95 % rynki zagraniczne (Niemcy, Hiszpania, Por-
tugalia, Turcja, Rosja, Anglia, Czechy, Słowacja i inne).

Spółka od 2002 roku zainwestowała ponad 174 
mln zł na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Zatrudnia ponad tysiąc osób. Obecnie 
oczekuje na trzecią decyzję dotyczącą rozbudowy na 
terenie Strefy.
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Ilona Karaś, Prokurent Zarządu SERTOP Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE – SERTOP Sp. z o.o.
Jacek Lubecki, Prezes Hager Polo Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE – Hager Polo Sp. z o.o.
SERTOP Sp. z o.o. to firma z ponad pięćdziesięcio-
letnią tradycją i jeden z największych producentów 
serów topionych w Polsce. Spółka powstała w 1991 
roku w wyniku prywatyzacji Zakładu Wytwórczego Se-
rów Topionych w Tychach. Jest drugim co do wielko-
ści producentem serów topionych w kraju i w całości 
jest oparta na kapitale polskim. Jej udziałowcami są 
Okręgowe Spółdzielnie Mleczarskie oraz obecni i byli 
pracownicy Zakładu. 
 Przedsiębiorstwo posiada wdrożony zintegrowany 
system w zakresie produkcji i sprzedaży serów. Spółka 
otrzymała Certyfikat BRC Global Standard i Certyfikat 
IFS (International Food Standard). 

Spółka dystrybuuje swoje produkty do większości 
sieci handlowych w Polsce. Ponadto eksportuje sery 
topione m.in. do USA, Kanady, Izraela oraz krajów Unii 
Europejskiej. Ponad 30 proc. swojej produkcji SERTOP 
eksportuje na rynki zagraniczne.

Firma SERTOP oferuje konsumentom szeroki asor-
tyment tradycyjnych serów topionych, kremów twa-
rożkowych, a osobom przywiązanym do tradycji - sery 
smażone.
 Sprawdzona technologia produkcji, tradycyjne re-
ceptury, najlepsze surowce oraz ścisła kontrola na 
każdym etapie produkcji gwarantują wysoką jakość 
wyrobów. Produkty firmy SERTOP nie zawierają kon-
serwantów i charakteryzują się niepowtarzalnym, wy-
szukanym smakiem, osiąganym wyłącznie dzięki natu-
ralnym dodatkom smakowym. 

Firma Hager Polo to lider na rynku elektroinstalacyj-
nym w kraju i na świecie. Oferuje kompleksowe roz-
wiązania w zakresie rozdziału energii oraz systemy 
kanałów i osprzęt elektroinstalacyjny znany z najwyż-
szej jakości, innowacyjności i unikalnego designu do 
zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i ko-
mercyjnym.
 Firma Hager Polo to tworzenie nowych miejsc pra-
cy na terenie miasta Tychy, wspieranie lokalnej, ty-
skiej społeczności poprzez sponsoring kultury i sportu 
oraz organizację cyklicznych wyjazdów tyskiej mło-
dzieży na obozy językowe do Francji. To również cią-
głe inwestycje w rozwój tyskiego zakładu prowadzące 
do zwiększenia innowacyjności wyrobów i poprawy 
standardów pracy.

Firma posiada certyfikaty: ISO 18001, ISO 140001, 
a także prestiżowe Investors in People. Obecnie za-
trudnia w Tychach prawie 500 osób.

WYRÓŻNIENIA
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Maria Meresińska, właścicielka firmy MERA

PRZEDSIĘBIORCA ROKU - Maria Meresińska 
Maria Meresińska jest założycielką firmy MERA 
z Tychów, w całości opartej na polskim kapitale. 
Osoba niezwykle przedsiębiorcza, charyzmatycz-
na i ambitna. Jej konsekwentne podejście i pro-
fesjonalizm pozwoliły na stworzenie nowoczesnej 
i innowacyjnej firmy, która doskonale rozumie po-
trzeby i wymagania klientów. Firma MERA zajmuje 
wiodącą pozycję na śląskim rynku materiałów bu-
dowlanych i wyposażenia wnętrz. Zatrudnia blisko 
80 pracowników. Jej największymi atutami są: kon-
kurencyjne ceny, fachowa obsługa oraz produkty 
najwyższej jakości i światowe wzornictwo.

Firma MERA zaczęła działać w 1991 roku jako 
niewielki sklep w Tychach, a już po czterech latach 
była w stanie stworzyć swoją własną hurtownię. 
W ciągu kolejnych lat firma rosła w siłę. Powstały 
nowe hale magazynowe, stworzony został także 
dział wyposażenia łazienek skierowany do szero-
kiej gamy odbiorców. 

W 2008 roku Maria Meresińska poszerzyła dzia-
łalność o internetową sieć marketów budowlanych 
oraz transport międzynarodowy Max-Trans, dzięki 
któremu jej firma stała się bezpośrednim importe-
rem płytek włoskich i hiszpańskich. 

PRZEDSIĘBIORCA ROKU   

Trzy lata później wybudowany został nowocze-
sny oddział w Katowicach, w którym tak jak i w sie-
dzibie tyskiej klienci mają możliwość skorzysta-
nia z profesjonalnych usług biura projektowego. 
Obecnie Maria Meresińska jest w trakcie realizacji 
kolejnej dużej inwestycji związanej z budową no-
woczesnych domów na sprzedaż Mera-Deweloper. 
Warto zaznaczyć, że firma korzysta tylko i wyłącz-
nie ze swojego zasobu kapitałowego. 

Działalność Marii Meresińskiej ma również sze-
roki kontekst społeczny. Od ponad 10 lat MERA 
jest współorganizatorem programu MERA ARTY-
ŚCI & SPORTOWCY Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Ponadto firma sponsoruje lokalny sport: 
hokej, piłkę nożną, rajdy samochodowe. Swoją po-
stawą oraz działalnością zdobyła zaufanie najbar-
dziej znanego polskiego hokeisty Mariusza Czer-
kawskiego, który zgodził się zostać twarzą firmy.
Przez wszystkie lata Maria Meresińska dała się po-
znać jako profesjonalny i kreatywny przedsiębior-
ca, co pozwoliło stworzyć jej ogromną bazę przy-
wiązanych i zadowolonych klientów.
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Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego

WYBITNA POSTAĆ REGIONU - Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert 
w  zakresie funduszy europejskich, polityk i działacz 
społeczny. W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, 
współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesin-
ske Slezsko. Wiceprezes Związku Miast Polskich od-
powiedzialny za kontakty z europejskimi organizacja-
mi samorządowymi. Wiceprzewodniczący Rady Gmin 
i Regionów Europy. Przewodniczący polskiej delegacji 
do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady 
Europy. W latach 1998-2002 Marszałek Województwa 
Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 
2002-2004 Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów 
Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa, a tak-
że Radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Ekspert 
Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, członek Ko-
mitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 
członek Biura Zgromadzenia Regionów Europy (ARE) 
oraz Krajowej Rady Polityki Regionalnej. Od 1979 wy-
kładowca na Uniwersytecie Śląskim, następnie Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskie-
go, skarbnik i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii 
Ludowej, odpowiedzialny za dialog międzykulturowy 
i międzyreligijny, gdzie pełnił funkcję wiceprzewod-

WYBITNA POSTAĆ REGIONU 

niczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, odpowie-
dzialnej za nadzorowanie działań instytucji unijnych 
i krajów członkowskich związanych z prowadzeniem 
polityki regionalnej oraz monitorowanie wdrażanych 
programów i polityk.

Sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskie-
go Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Członek 
Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Budżetu, 
Komisji ds. Kontroli Budżetowej oraz wiceprzewodni-
czący specjalnej Komisji ds. Wyzwań Politycznych. Ce-
lem funkcjonowania tych komisji jest m.in. nadzór nad 
tym, jak wydawane są unijne środki finansowe oraz 
definiowanie priorytetów budżetowych i prawnych 
Parlamentu Europejskiego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Laureat Europejskiej Nagrody Cesarza 
Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej 
i regionalnej w Europie. Uhonorowany nagrodą The 
Parliament Magazine Europoseł Roku 2007 w kate-
gorii polityka regionalna oraz Europoseł Roku 2013 
w kategorii zrównoważone środowisko zurbanizowa-
ne. Wyróżniony tytułem Honorowego Ślązaka Roku. 

Wszystkie działania Jana Olbrychta podejmowane 
były w interesie Śląska, naszego regionu oraz śląskich 
przedsiębiorców.
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Profesor socjologii, pomysłodawca, organizator i wykładow-
ca osiemnastu edycji Tyskich Seminariów Majowych, spotkań 
osób zainteresowanych losami miasta i jego przekształce-
niami. W rezultacie seminariów ukazała się m.in. monografia 
Tychów (1939-1993), pojawiła się idea stworzenia muzeum 
miejskiego, nastąpił rozwój samorządów gospodarczych 
przedsiębiorców i kupców, powstała miejska uczelnia – Wyż-
sza Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila 
Szramka w Tychach, obecnie Wydział Zamiejscowy Krakow-
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach.

Uczelnia stała się nie tylko placówką dydaktyczną, ale 
również miejscem spotkań tyszan z  wybitnymi postaciami 
życia publicznego, kulturalnego i społeczno-gospodarczego 
w tym m.in. Jerzym Buzkiem, Zbigniewem Religą, Adamem 
Michnikiem, poetą Adamem Zagajewskim. Stała się kuźnią 
młodych talentów, płaszczyzną promocji kształcenia i myśle-
nia proeuropejskiego, zwłaszcza w okresie przedakcesyjnym 
jak i pierwszej dekady naszego członkostwa w Unii Europej-
skiej.

Profesor Marek Szczepański jest inicjatorem licznych 
konkursów i przedsięwzięć edukacyjnych, jest pomysłodawcą 
Studium wiedzy o regionie, afiliowanego przy Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kształcącego nauczy-
cieli regionalistów, miłośników ziemi ojczystej.

Profesor Marek Szczepański to również wieloletni felieto-
nista miesięcznika Śląsk i Dziennika Zachodniego, na łamach 
których publikuje teksty poświęcone ojczyźnie prywatnej, 
Tychom. W swoim dorobku ma również liczne wydawnictwa 
krajowe i zagraniczne promujące Tychy i województwo ślą-

Prof. dr hab. Marek S. Szczepański

Statuetka PROMETEUSZA - prof. dr hab. Marek S. Szczepański

Statuetka PROMETEUSZA    

skie (USA, Wielka Brytania, Ukraina, Kanada, Republika Cze-
ska, RFN, Francja).

Profesor Marek Szczepański to badacz procesów zmian 
społecznych, transformacji gospodarczej i restrukturyzacji 
branż. Honorowy obywatel miasta Tychy.

Jest uczestnikiem wielu przedsięwzięć charytatywnych, 
w tym przedstawień teatralnych w Teatrze Rozrywki w Cho-
rzowie i Teatrze Małym.

Profesor Marek Szczepański to osoba, która bezsprzecznie 
tchnęła nowe kierunki rozwoju, inspirowała i ukierunkowy-
wała działania dotyczące rozwoju miasta i tyskiej społeczno-
ści. Jest osobą, która dzięki swej wiedzy i postawie odcisnęła 
trwałe piętno na społeczno-gospodarczej tkance naszego 
miasta.
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Ważną sprawą dla Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach była i jest integracja środowi-
ska biznesu. Małe i średnie firmy są kluczem do tworzenia wzrostu gospodarczego, konkurencyjności 
i miejsc pracy nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Właśnie dlatego tak ważne jest promo-
wanie ekonomicznego i społecznego postępu, zacieśnianie współpracy gospodarczej przez wzajemną 
wymianę doświadczeń i likwidowanie barier w obrocie handlowym. OIPH jest inicjatorem licznych 
spotkań przedsiębiorców. 
 Do imprez od lat skupiających największą liczbę reprezentantów regionalnego środowiska biz-
nesu należą: Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. 
Oprócz dużych wydarzeń Izba jest inicjatorem licznych spotkań integracyjnych: Tyskiego Klubu Bizne-
su, Komitetu Budowlanego czy Śniadań  Izbowych. OIPH zorganizowała także szereg konferencji: Wy-
zwania i inwestycje w obszarze energetyki i ciepła, a polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, 
Perspektywa Finansowa na lata 2014-2020. Szansa dla przedsiębiorców województwa śląskiego czy 
Nowy blok energetyczny w Taruron Ciepło Tychy – szanse, możliwości, oczekiwania.

NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 2010

WYBRANE WYDARZENIA Z KALENDARZA PRAC OIPH 2010 – 2014
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TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2010



NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 2011

KONFERENCJA ENERGETYCZNA 2011

TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011



NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 2012



TYSKI KLUB BIZNESU, SPOTKANIE Z ALPINISTĄ  ADAMEM BIELECKIM, CZERWIEC 2012

TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012

NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 2013



TYSKI KLUB BIZNESU, SPOTKANIE W ZAKŁADZIE WYTWARZANIA TYCHY TAURON CIEPŁO, LUTY 2013

ŚNIADANIE IZBOWE, SPOTKANIE Z FIRMĄ PALIAN, KWIECIEŃ 2013

TYSKI KLUB BIZNESU, SPOTKANIE Z FIRMĄ TYSKI SPORT,  CZERWIEC 2013

TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2013



KONFERENCJA PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020, WRZESIEŃ 2013

KONFERENCJA NOWY BLOK ENERGETYCZNY W TAURON CIEPŁO TYCHY, PAŹDZIERNIK 2013



NOWOROCZNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 2014

KOMITET BUDOWLANY, SPOTKANIE Z FIRMĄ SKAŁA, LUTY 2014

KOMITET BUDOWLANY, SPOTKANIE Z FIRMĄ TTBS,  MARZEC 214

SZKOLENIE Z VAT-U Z GRUPĄ GUMUŁKA,  KWIECIEŃ 2014



Ciepłe zmiany 
w Twoim otoczeniu

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice www.tauron-cieplo.pl

W Zakładzie Wytwarzania Tychy realizowany jest projekt budowy nowego bloku ciepłowniczego BC-50.Inwestycja 
pod nazwą: „Budowa nowych mocy w kogeneracji w Zakładzie Wytwarzania Tychy (50 MW)” prowadzona jest 
w dwóch etapach. Trwający obecnie drugi etap obejmuje budowę bloku ciepłowniczego BC-50 o mocy 50 MWe 
i 86 MWt z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi 
i niezbędną infrastrukturą. Jednostka będzie wytwarzać ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji. 

Drugi etap inwestycji rozpoczęto w grudniu 2013 r. Do tej pory zrealizowane zostały prace związane z fundamen-
tami głównych budynków w tym również fundamentu turbozespołu. Zakończono także montaż konstrukcji stalowej 
kotła oraz montaż głównej konstrukcji stalowej budynku maszynowni.  W sierpniu 2014 roku rozpoczęto montaż 
części ciśnieniowej kotła. 

Wcześniej, w latach 2008-2012 – w ramach realizacji pierwszego etapu – przebudowano kocioł węglowy bloku 
BC35 na kocioł spalający w 100 proc. biomasę oraz wykonano zabudowę kotła rusztowego WR40. Na realiza-
cję pierwszego etapu zadania, Spółka uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 30 mln zł i dofinansowanie
 z NFOŚ w wysokości 20 mln zł. 

Koszty całej inwestycji (pierwszego i drugiego etapu) szacowane są na 782,5 mln zł, z czego budowa nowe-
go bloku pochłonie ok. 618,5 mln zł. Nowy blok ciepłowniczy buduje katowicka Elektrobudowa. Bilans mocy 
tyskiego zakładu po zakończeniu budowy wyniesie 340 MWt oraz 90 MWe. Przewidywany termin oddania 
jednostki eksploatacji to 2016 rok. 

Zakład Wytwarzania Tychy jest podstawowym producentem ciepła dla odbiorców z terenu miasta oraz firm działa-
jących w Tyskiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

TAURON Ciepło to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Obecnie zatrudnia około 2100 
osób. Łączna moc cieplna zainstalowana, zakładów wytwórczych wchodzących w skład spółki – pochodząca 
w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi 1777 MW. Długość sieci ciepłowniczej 
to ok. 1100 km. Poprzez ponad 3500 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw 
domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.



COACHING – KATALIZATOR ZMIANY
Gdzie jest mądrość utracona w wiedzy? Gdzie wiedza utracona 
wśród informacji? T.S Eliot
Zainteresowanie coachingiem w naszym kraju wciąż wzra-
sta. Moda na coaching przywędrowała ze Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie cieszy się on dużą popularnością, podobnie jak 
w krajach Zachodniej Europy. Skąd rosnące zapotrzebowanie na 
coaching? Coaching to metoda wspierania rozwoju, która do-
skonale odzwierciedla wymagania współczesnej rzeczywistości, 
gdzie zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej konieczny 
jest ciągły rozwój, elastyczne dopasowywanie się do zmieniają-
cych wymogów i oczekiwań, skuteczne działanie w warunkach 
zmian i niepewności. Popularność coachingu, jak i innych form 
wspomagania rozwoju jednostek, świadczy o tym, jak bardzo 
potrzebna jest obecnie wzajemna współpraca, aby móc efek-
tywnie realizować cele osobiste, zespołowe czy organizacyjne

MOC COACHINGU
Co takiego oferuje coaching, co stanowi o jego sile? Warto za-
cząć od przybliżenia pojęcia coachingu, gdyż mimo coraz więk-
szej świadomości czym on jest, nadal bywa mylony z innymi 
formami wsparcia jak mentoring, doradztwo czy szkolenia. Co-
aching to proces, który wspomaga klienta w przyspieszeniu roz-
woju i podniesieniu efektów jego działania. Coaching w dużej 
mierze przyciąga osoby aktywne, świadome, dążące do życiowej 
skuteczności. Dzieje się tak, gdyż oferuje ukierunkowanie na 
wymierne rezultaty – osiąganie konkretnych celów (osobistych, 
zawodowych) i pozytywnych zmian. Jak ujmuje to jeden z auto-
rytetów w tej dziedzinie Robert Dilts: Coaching koncentruje się 
na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), 
promując rozwój nowych strategii myślenia i działania”. Kolejną 
charakterystyką procesu coachingowego jest partnerska relacja 
oparta na zaufaniu i współpracy pomiędzy coachem i klientem. 
Podstawą jest tu przekonanie, że to klient jest ekspertem 
od swojego życia i ma w zasięgu ręki wszystkie zasoby, których 

potrzebuje, nawet jeśli w danej chwili nie jest tego świadomy. 
Oznacza to w konsekwencji równorzędne zaangażowanie obu 
stron – w tej relacji każdy jest odpowiedzialny za swoją pracę. 
W uproszczeniu: coach odpowiada za jakość relacji z klientem 
(bezpieczeństwo, zaufanie) oraz za rzetelność swojego warsz-
tatu, natomiast klient jest odpowiedzialny za swoje zaanga-
żowanie, wybór celów i strategii działania oraz ich wdrażanie. 
Coach zna pytania, a klient odpowiedzi. Coaching ma jeszcze 
jedną ważną cechę – koncentruje się na dwóch wymiarach: cza-
sie teraźniejszym i przyszłym. Interesuje się tym, jaka jest sytu-
acja obecna klienta oraz tym, do jakiej sytuacji pożądanej chce 
zmierzać. Coach pyta: Jak jest teraz i jak chcesz, aby było?, bez 
zagłębiania się w przeszłość klienta.

SESJA COACHINGOWA
Proces coachingowy wiąże się zawsze z określeniem przez 
klienta nadrzędnego celu, nad którym chce pracować, ale każda 
sesja rozpoczyna się sformułowaniem „mniejszego” celu. Głów-
nym narzędziem pracy coacha jest umiejętne zadawanie pytań, 
które prowadzą klienta do wzrostu świadomości i osobistych 
odkryć na temat własnych wzorców myślenia i działania. Warsz-
tat pracy coacha to także stosowanie specjalistycznych technik 
i narzędzi ułatwiających klientowi poszukiwanie rozwiązań. 
W coachingu pojawiają się zadania dla klienta do wykonania 
pomiędzy sesjami, kiedy jest czas na dłuższą refleksję. Klient, 
jako „właściciel” procesu, zawsze ma prawo do wycofania się 
z ćwiczenia, wówczas omawiane są procesy, jakie zadziały się 
w trakcie sesji. Coach przez cały czas czuwa nad wzmacnianiem 
motywacji klienta do zmian, lecz to klient jest w 100 proc. od-
powiedzialny za ich wprowadzanie w swoim życiu.

COACHING – NIE DLA KAŻDEGO
Proste zasady, na jakich opiera się coaching, nie oznaczają, 
że jest to rozwojowa „droga na skróty”. Ta metoda niczego „nie 
załatwi” bez wkładu i wysiłku klienta. Po coachingu nie można 
się spodziewać gotowych odpowiedzi, jeśli więc ktoś potrzebuje 
diagnozy swojej sytuacji i porady,  lepsze dla niego może być 
doradztwo. Należy też pamiętać, że coaching nie oferuje trans-
feru wiedzy, czyli jeśli czegoś nie potrafimy i nie wiemy, praca 
coachingowa nas w tym nie wzmocni (w tym wypadku lepiej 
sprawdzi się szkolenie). Coaching nie może być też substytutem 
procesu psychoterapeutycznego; zaburzenia emocjonalne czy 
głębsze problemy psychologiczne to obszar, którego nie sięga. 
W coachingu możemy być pewni odkrycia zasobów, którymi dys-
ponujemy przy całkowitym poszanowaniu przez coacha naszych 
wartości i dopasowaniu do naszych potrzeb. 

Anna Zalewska, Artur Winiarski
Pracownia Rozwoju Wzrastam
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Moja przygoda z prowadzeniem własnej działalności gospodar-
czej rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy otrzymałam bezzwrotną 
dotację na uruchomienie Agencji Fotograficznej studiOFF.  

Pomysł związany z otworzeniem własnej działalności gospo-
darczej dojrzewał we mnie od dłuższego czasu. Niestety, środki 
jakie trzeba ponieść, aby otworzyć własną firmę przewyższały 
moje możliwości finansowe. Szukając funduszy na uruchomie-
nie własnego studia fotograficznego, trafiłam do Okręgowej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. 

W ramach projektu Samozatrudnienie Twoją szan-
są – wsparcie szkoleniowo-doradcze i inwestycyjne 
w mieście Tychy oraz powiatach sąsiednich  uczestniczyłam 
w szkoleniach i doradztwie z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Dotację uzyskałam w pełnej wnioskowanej kwo-
cie czyli prawie 27 tysięcy złotych.

Prowadzenie własnej firmy okazało się nie lada wyzwa-
niem i niełatwym zadaniem. Niemniej jednak satysfakcja 
z prowadzenia własnego biznesu wzięła górę nad problema-
mi, które napotykałam na swojej biznesowej drodze. Oprócz 
pasji, którą niewątpliwie jest fotografia, zawsze interesowa-
łam się zdrowym stylem życia. Widząc niszę na rynku tyskim 
i brak klubu, do którego sama chciałabym chodzić postano-
wiłam zainwestować w klub fitness. W 2010 roku otworzyłam 
spółkę Revital Fitness s.c. i to był strzał w dziesiątkę. Pierw-
szy na rynku tyskim klub z bawialnią dla dzieci. To wyjątkowe 
miejsce, przyjazne kobiecie i dzieciom, powstało w sierpniu 
2010 roku. Przez te 4 lata towarzyszą nam stałe klientki, któ-
rym pomogłyśmy zgubić zbędne kilogramy. Pozytywne opinie 
o naszym klubie, płynące od klientek, mobilizują nas do jesz-
cze efektywniejszego działania, aby to miejsce zachowało swój  

niepowtarzalny klimat i było nadal tak wyjątkowe jak do tej pory. 
W chwili obecnie klub Revital posiada rzesze zadowolonych, 

stałych klientów i świadczy swoje usługi na najwyższym pozio-
mie. Przestronna, nowoczesna sala ćwiczeń, ciekawe formy pro-
wadzonych zajęć oraz instruktorki z pasją, to atuty mojej firmy.

ANNA PSOTA

WYBRANI UCZESTNICY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ  OIPH
Dzięki projektom realizowanym przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach do grona przed-
siębiorców dołączyło ponad dwieście osób. Naszym głównym celem jest promocja oraz wspieranie inicjatyw 
i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodo-
wej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

ANNA CHRAPEK-BUDACZ 

O projekcie Firma na start dowiedziałam się z reklamy pra-
sowej oraz strony internetowej Okręgowej Izby Przemysłowo
-Handlowej w Tychach. W tym samym czasie dostałam wypo-
wiedzenie w pracy z przyczyn likwidacji stanowiska pracy… Ten 
projekt to była więc niepowtarzalna szansa na zmianę mojej 
sytuacji zawodowej. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło mi 
rozwinięcie skrzydeł. Dzięki temu wyzwaniu stałam się nieza-
leżna oraz mogę rozwijać swoje pasje!

Udział w szkoleniach i doradztwo indywidualne pomogło 
mi przygotować się do samodzielnego działania jako przed-
siębiorcy. Dzięki dotacji kupiłam niezbędne narzędzia do pracy 
m.in.: profesjonalny aparat typu lustrzanka cyfrowa z funkcją 
kamery, komputer ze specjalistycznymi programami, kolorową 
drukarkę oraz samochód. To wszystko zapewniło mojej firmie 
samowystarczalność, mobilność i konkurencyjność pod wzglę-
dem jakości oraz kompleksowości usług. Wsparcie pomostowe 
to prawdziwe ułatwienie startu nowej firmy na rynku. Dzięki 
zabezpieczeniu finansowym głównych i koniecznych kosztów, 
mogę skupić się przede wszystkim na pracy.

REVITAL FITNESS & GYM

IMAGE ANNA CHRAPEK-BUDACZ
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Moja firma IMAGE jest lokalną agencją Public Relations, 
specjalizującą się w kompleksowej obsłudze firm, osób prywat-
nych oraz polityków w tworzeniu ich pozytywnego wizerunku. 
Uzupełnieniem profilu PR są usługi fotograficzne i filmowe. Jest 
to odpowiedź na potrzeby firm, instytucji i komitetów wybor-
czych, które nie dysponują dużymi budżetami na promocję lub 
nie posiadają osobnego działu ds. marketingu i reklamy. Jest to 
również propozycja dla osób, które z okazji ważnych wydarzeń 
życiowych szukają wyjątkowego – fotograficznego i filmowego 
– sposobu ich zarejestrowania w przystępnej cenie, wykona-
nych oryginalnie i z zaangażowaniem.

Agencja w kompleksowej ofercie przygotuje indywidual-
nie dla klienta: analizę konkurencji, potencjalnych klientów
i otoczenia firmy, plan działania dopasowany do możliwości 
budżetu klienta, kompleksowe prowadzenie krótkoterminowych 
i długoterminowych kampanii PR za pomocą uzupełniających się 
różnorodnych działań (w tym m.in.: materiałów reklamowych, 
prowadzenia stron internetowych, kształtowania wizerunku, 
tworzenia wydarzeń, rejestrowania fotograficznego, filmowego 
oraz promowania ich za pomocą informacji prasowej w trady-
cyjnych mediach oraz na fanpage`u Facebooka i innych nowych 
social mediach), monitoring publikacji w mediach oraz opinii 
klientów, prezentację wyników działań z wnioskami.

Oferta obejmuje również: fotoreportaże, sesje plenerowe 
i domowe z oświetleniem studyjnym, obróbkę posiadanych 
w archiwum zdjęć, przygotowywanie tradycyjnych albumów 
fotograficznych, nowoczesnych fotoksiążek oraz albumów in-
ternetowych. Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania cie-
kawych reportaży filmowych czy spotów promocyjnych. Oferta 
mojej firmy jest na bieżąco uzupełniana o nowości z branży. 
Na każdym etapie współpracy oferuję indywidualne doradztwo 
oraz bieżący serwis usług.

Główną motywacją do założenia własnej firmy była chęć samo-
dzielnego decydowania o karierze zawodowej oraz posiadanie 
bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje i kierunku 
rozwoju firmy. Jestem magistrem inżynierem o specjalności in-
żynieria ruchu, absolwentem Politechniki Śląskiej. 

Przedmiotem działalności firmy TLD Project są usługi zwią-
zane z inżynierią ruchu, które obejmują między innymi następu-
jące rodzaje usług: projektowanie docelowej organizacji ruchu 
na skrzyżowaniach, wykonywanie pomiarów ruchu kołowego 
oraz pieszego wraz ze sporządzaniem analiz, koordynowanie 
usług w zakresie bieżącego utrzymywania sygnalizacji świetl-
nych oraz projektowanie nietypowych rozwiązań związanych 
z sygnalizacją dla zakładów przemysłowych. Nadrzędnym celem 
firmy TLD Projekt jest usprawnienie transportu oraz poprawa 
bezpieczeństwa, co ściśle wiąże się z rozwojem firmy w kierun-
ku inteligentnych systemów transportowych (ITS).

O projekcie Nowy start – promocja przedsiębiorczo-
ści w podregionie tyskim, dowiedziałem się ze strony inter-
netowej OIPH w Tychach. Kilkuletnie doświadczenie w firmie 
PALIAN oraz solidna baza klientów utwierdziły mnie w przeko-
naniu, że nadszedł odpowiedni moment na założenie własnej 
firmy. 

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło mi stworzyć komplet-
ne stanowisko pracy oraz zapewniło możliwość uczestnictwa 
w bezpłatnych szkoleniach dotyczących założenia oraz prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia z dziedziny 
marketingu, rachunkowości, prawa pracy i wielu innych pozwo-
liły mi uniknąć błędów podczas zakładania działalności gospo-
darczej oraz w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania. Stres 
związany z uzyskaniem statusu przedsiębiorcy, skutecznie zre-
dukowało otrzymanie wsparcia pomostowego, dzięki któremu 
nie musiałem martwić się o płatność podstawowych rachunków 
oraz składek na ubezpieczenia. Moim jedynym zadaniem było 
realizowanie wielomiesięcznych projektów. 

Dzięki dotacji dostałem życiową szansę na spełnienie moich 
zawodowych inspiracji i marzeń. Mogę robić to, czym tak na-
prawdę się interesuję i oddać się temu w 100 %. 

TOMASZ BZDYRA 
TLD PROJEKT
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HALINA KASPEREK

Bonjour, ça va, c’est la vie, merci – wszyscy znamy te słowa. 
Wszyscy marzymy o spędzeniu romantycznego czasu w Paryżu, 
a potem dalej – może na Cote d’Azur czyli Lazurowym Wybrzeżu. 
Lubimy czuć się swobodnie za granicą, móc nawiązać kontakt 
w rodzimym języku, a może rozwiązać problem. Miło jest po-
marzyć o dobrze płatnej pracy, najchętniej w pięknym miejscu. 
Może w instytucjach Unii Europejskiej: w Strasburgu, Brukseli 
czy też Luksemburgu? Dlaczego takie właśnie pomysły? Łączy je 
potrzeba znajomości, choćby w elementarnym zakresie, języka 
francuskiego, którego nauczaniem zajmowałam się całe moje 
życie zawodowe, będąc nauczycielką I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Regularnie organi-
zowałam wyjazdy młodzieży do Strasburga i Paryża. Zdarzył mi 
się również epizod przygotowania jasełek w języku francuskim, 
które przedstawialiśmy w Belgii. Jednym słowem, praca była 
moją pasją.

Moje powołanie nie wygasło wraz z przejściem na emery-
turę. Pasji nie da się zakończyć wraz z ostatnim dzwonkiem. 

Z zapałem potraktowałam więc ideę przystąpienia do 
projektu Nowy Start – promocja przedsiębiorczości 
w podregionie tyskim. Mając lat 50+, założyłam firmę Casper 
oferującą liczne usługi w zakresie nauczania języka francuskie-
go. Dzięki dotacji finansowej wyposażyłam salę szkoleniową 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Et voilà, firma Casper zaprasza! 
Prowadzę kursy języka francuskiego indywidualne, ale także dla 
grup maksymalnie sześcioosobowych dla chętnych w każdym 
wieku, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Mogę dojeżdżać na zaję-
cia pod wskazany adres. Przygotowuję do egzaminów różnego 
typu: gimnazjalnych, maturalnych lub międzynarodowych DELF. 
Zajmuję się również tłumaczeniami. Ponieważ dotacja finanso-
wa pozwoliła mi na kupno specjalistycznego sprzętu, planuję 
zamieścić kurs języka francuskiego na platformie internetowej, 
w tym kurs typowo wakacyjny, jak również nagrywać i dystry-
buować płyty z moimi kursami. Pragnę nadmienić, że pasjonuje 
mnie także kultura szeroko pojęta, podróże, literatura. Jestem 
otwarta na innych ludzi, łatwo nawiązuję kontakty, spotkania 
ze mną nie są więc nudnymi lekcjami. 

MICHAŁ MIELNIK

W dobie bardzo szybko rosnącego postępu technologicznego 
branża związana z kreacją, reklamą i designem przeżywa bar-
dzo dobry okres. Niestety, mimo wszystko specyfika tego rynku 
jest na tyle skomplikowana, iż aby pozostać na bieżąco, trze-
ba czegoś więcej niż zajmowanie się wąską tematyką np. tylko 
stron internetowych czy pozycjonowania. Bardzo istotnym jest 
bycie fachowcem oraz pasjonatem w jednej osobie, poznawanie 
nowych trendów projektowych, rozwiązań technologicznych, 
technik pracy oraz ciągłe tworzenie. Poza tym istotne jest do-
starczenie klientowi nie tylko kompleksowego pakietu usług, 
ale również praca nad projektami z odpowiednią wiedzą z dzie-
dzin pokrewnych takich jak marketing, branding czy fotografia. 
W mojej opinii na lokalnym rynku funkcjonuje niewiele przed-
siębiorstw potrafiących dostarczyć złożony pakiet usług oraz 
potrafiących dostosować swoje usługi do nietypowych wyzwań 
rzucanych im przez klientów. 

Właśnie tą myślą kierowałem się w momencie podjęcia de-
cyzji o udziale w projekcie Firma na start, realizowanym przez 
Okręgową Izbę Przemysłowo Handlowej w Tychach i Powiato-
wy Urząd Pracy w Tychach. Serie szkoleń przygotowawczych do 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej zaowocowały 
otwarciem Rokr Media Group, firmy stawiającej na dostarczenie 
kontrahentowi unikatowych produktów i usług na najwyższym 
poziomie w relatywnie niskich cenach. W zależności od zleco-
nego projektu, do zespołu wykonującego zamówienie precyzyj-
nie dobierani są eksperci w danym fachu, dzięki czemu firmy 
korzystające z usług Rokr Media Group mają pewność, iż stroną 
internetową nie zajmuje się fotograf, a ilustracji reklamowej nie 
tworzy programista.

Zakres działania firmy można podzielić na kilka obszarów, 
główne jednak jest to: internet, design oraz fotografia. 

Najwięcej frajdy dostarcza nam realizacja projektów, w któ-
rych klient oddaje nam całe swoje zaufanie i pozwala na wy-
zwolenie pełnej gamy kreatywnych pomysłów i innowacyjnych 
rozwiązań.

CASPER KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO ROKR MEDIA GROUP
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IWONA POLARZ

Jestem fryzjerką od ponad siedmiu lat, a od 1 stycznia 2014 
roku także właścicielką salonu fryzjerskiego Euphoria Studio 
Fryzur. Fryzjerstwo to nie tylko mój zawód, ale i pasja. Ciągle 
podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w pokazach i szkole-
niach z zakresu koloryzacji, strzyżeń, upięć i pielęgnacji włosów.
Na decyzję o otworzeniu własnej działalności gospodarczej zło-
żyło się kilka czynników. Przede wszystkim własny lokal, opinie 
wiernych i stałych klientek oraz możliwość udziału w projekcie 
unijnym. 
 Od pewnego czasu uważnie śledziłam możliwości otrzyma-
nia dotacji i czekałam na projekt, w którym mogłabym wziąć 
udział. 

O Firmie na start dowiedziałam się ze strony Powiato-
wego Urzędu Pracy w Tychach i Okręgowej Izby Przemysło-
wo-Handlowej. Możliwość rozpoczęcia działalności bez ko-
nieczności zaciągania kredytów była dla mnie bardzo istotna. 
Dzięki dotacji mogłam wyremontować i wyposażyć studio 
w najważniejsze sprzęty, kupić komputer wraz ze specjalnym 
oprogramowaniem dla mojego salonu oraz zapłacić za reklamę. 
 Ważny był dla mnie również udział w kilkutygodniowych 
szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, czyli procedur admini-
stracyjnych przy zakładaniu działalności gospodarczej, elemen-
tów prawa czy księgowości w firmie, a także obsługi komputera. 
Dodatkowo mogłam skorzystać z indywidualnego szkolenia za-
wodowego „Strzyżenie włosów z komputerowym doborem fry-
zur”. 
 Salon świadczy kompleksowe usługi fryzjerskie i kosmetycz-
ne. Dbając o swój wizerunek, a także w trosce o zdrowie i dobro 
klienta pracujemy na profesjonalnych środkach fryzjerskich ta-
kich jak L`oreal, Schwarzkopf, Matrix, Artego. Udział w projekcie 
Firma na start jest punktem zwrotnym w moim życiu zawo-
dowym. Życzę wszystkim odwagi w realizacji własnych planów 
i marzeń, a także szansy i pomocy, jaką ja otrzymałam dzięki 
udziałowi w projekcie.

DOROTA RUS
REHABILITACJA NIEMOWLĄT I DZIECI

Od 1988 roku pracuję jako fizjoterapeuta. Rehabilitacja nie-
mowląt i dzieci jest dla mnie nie tylko pracą, ale i pasją. Te-
rapia najmłodszych to moje powołanie, a zarazem świadomy 
wybór: z jednej strony niełatwej drogi zawodowej, a z drugiej 
– niezwykle satysfakcjonującej. Poświęciłam setki godzin na 
szkolenia, kursy i warsztaty, aby zdobyć wiedzę i umiejętności, 
które pozwalają mi odpowiednio i profesjonalnie podjąć się re-
habilitacji niepełnosprawnych dzieci. W obszarze prowadzonej 
działalności, jestem jednym z trzech terapeutów NDT-Bobath 
– najczęściej poszukiwanych specjalistów w dziedzinie rehabi-
litacji pediatrycznej.

Motywem założenia własnej firmy była chęć niesienia po-
mocy, a zarazem potrzeba samorealizacji, niezależności i sa-
tysfakcji finansowej z wykonywanej pracy. Będąc czynnym 
zawodowo fizjoterapeutą, często spotykam się z pytaniami 
o możliwość prywatnej rehabilitacji dziecka w domu. Tak duże 
zainteresowanie związane jest z długim czasem oczekiwania 
oraz ograniczoną do minimum ilością zajęć finansowanych 
w ramach NFZ. Biorąc to pod uwagę, długo zastanawiałam 
się nad otwarciem działalności gospodarczej. Równocześnie 
niejednokrotnie słyszałam o szansie skorzystania ze środków 
Unii Europejskiej, które umożliwiały założenie własnej firmy. 
Tak trafiłam na stronę internetową Okręgowej Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Tychach, która realizuje projekt Nowy 
start – promocja przedsiębiorczości w podregionie 
tyskim. Dzięki otrzymanemu wsparciu zakupiłam m.in. nie-
zbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce interaktywne, a także 
stworzyłam stronę internetową. Dużym atutem mojej działal-
ności jest dojazd do pacjenta i wykonanie sesji terapeutycznej 
w miejscu jego zamieszkania, co daje ogromne poczucie kom-
fortu i bezpieczeństwa pacjentowi oraz jego rodzinie. Praca 
może być pasją, a moja osoba jest tego doskonałym przykładem.

EUPHORIA STUDIO FRYZUR
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ALEKSADRA SONDEJ
REHASON

Firma REHASON Aleksandra Sondej zajmuje się kompleksową 
rehabilitacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Działalność ga-
binetu obejmuje usługi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, 
masażu, gimnastyki korekcyjnej oraz kinesiology taping. 

Kinezyterapia obejmuje pracę indywidualną, jak i zajęcia 
grupowe z zakresu leczenia ruchem czyli szeroko pojętą reha-
bilitacją. Terapia dostosowana jest do urazu, schorzenia, wady 
wrodzonej pacjenta oraz jego możliwości fizycznych. Fizyko-
terapia wspomaga lub przygotowuje do kinezyterapii. Gabinet 
świadczy usługi takie jak: elektroterapia (m.in. prądy przeciwbó-
lowe, stymulacja mięśniowa), laseroterapia, pole magnetyczne, 
ultradźwięki. Masaż leczniczy obejmuje masaż klasyczny, seg-
mentarny, izometryczny, relaksacyjny, limfatyczny. Indywidual-
ną metodą lub wspomaganiem terapii jest kinesiology taping 
czyli plastrowanie medyczne. Gabinet REHASON wykorzystuje 
również tę metodę. Specjalizacja gabinetu to praca z dziećmi 
już od pierwszych dni życia z zakresu wczesnej interwencji, m.in. 
normalizacji napięcia mięśniowego (osłabione lub wzmożone), 
terapii asymetrii ułożeniowej, terapia dzieci z mózgowym po-
rażeniem dziecięcym. W terapii wykorzystuję metodę NDT Bo-
bath. W przyszłości chciałabym poszerzyć zakres usług o terapię 
w kombinezonach kosmicznych Dunag. Gimnastyka korekcyj-
na dla dzieci i młodzieży od 3. do 18. roku życia wyróżnia się 
indywidualnym podejściem do dziecka. Prowadzę zajęcia indy-
widualne, jak i grupowe dla maksymalnie pięciorga dzieci na 
zajęciach. Daje to bardzo dobre efekty pracy dziecka i terapeuty. 

Dodatkową działalnością firmy jest fitness, który traktu-
ję jako profilaktykę. Właściwy ruch pozwala ustrzec się przed 
poważnymi urazami, chorobami kręgosłupa, schorzeniami sta-
wów. Prowadzę zajęcia z aerobiku Total Body Condition oraz 
Step-Aerobic czyli zajęcia na stopniu. Planuję otworzyć zajęcia 
dla osób 50+ czyli spokojne ćwiczenia dla osób ze schorzeniami 
kręgosłupa. Własna działalność gospodarcza daje mi możliwość 
realizacji zawodowej z zakresu fizjoterapii. Elastyczny czas pra-
cy ułatwia mi połączenie pracy zawodowej z macierzyństwem, 
co w obecnych czasach nie jest łatwe. Prywatnie jestem mamą 
wspaniałej trójki dzieci. Mogę realizować własny plan, rozwijać 

działalność, specjalizować się w pracy z dziećmi.
O projekcie Firma na start dowiedziałam się ze strony 

internetowej Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej w Ty-
chach. Profil uczestnika idealnie do mnie pasował. Postano-
wiłam wziąć udział w projekcie, zakwalifikowałam się i jestem 
z tego bardzo zadowolona. Dotacja pomogła mi w doposaże-
niu gabinetu w nowoczesny sprzęt do fizykoterapii. 

IZABELA STANIEK
ST.ART

Nic nie ryzykujesz, a wiele możesz zyskać. Te słowa znajomych 
(także tych z branży jubilerskiej) utwierdziły mnie w przekona-
niu, że warto zdecydować się na założenie własnej działalności 
gospodarczej przy wsparciu środków unijnych. 

Działalność moja miała się opierać na prowadzeniu studia 
projektowo-usługowego, oferującego usługi zarówno grawero-
wania jak i komputerowego projektowania biżuterii w oparciu 
o nowoczesne i innowacyjne technologie.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie projekt unijny Własny 
biznes, realizowany przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Han-
dlową w Tychach, w ramach którego nie tylko otrzymałam 
niezbędne środki finansowe na zakup specjalistycznego 
oprogramowania i sprzętu, ale także miałam możliwość od-
bycia szeregu szkoleń z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej i kursu branżowego obsługi oprogramowania 
Rhinoceros i RhinoGold. Zdecydowałam się na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej, by wykorzystać również 
własne motywacje, pasje i dążenia do stałego doskonalenia się 
w projektowaniu biżuterii, potwierdzenia swoich umiejętności 
oraz chęć budowy własnej, rozpoznawalnej marki projektanta,
a także predyspozycje psychologiczne do wykonywania tej pra-
cy – cierpliwość, rzetelność, kreatywność i precyzję działania. 
Tak powstało studio projektowe ST.art.

Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii z tradycyjnym 
jubilerstwem ST.art oferuje możliwość tworzenia wirtualnych 
trójwymiarowych modeli przedmiotów jubilerskich, takich jak 
pierścienie, kolczyki, wisiory, broszki, itp. Takie rozwiązanie 
pozwala na precyzyjne określenie kształtu biżuterii (uwzględ-
niając indywidualne cechy i życzenia zleceniodawcy), czy obli-
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EUGENIUSZ BOŃCZYK
EUROINGO Biuro Rachunkowe

czyć wagę wyrobu przed wykonaniem odlewu. Pozwala przede 
wszystkim na stworzenie wizualizacji wyrobu gotowego, pre-
zentację ich klientowi i ewentualnie – jeszcze w fazie projek-
towania – dokonania poprawek, co w przypadku tradycyjnego 
złotnictwa nie jest możliwe. Zastosowanie programów kompu-
terowych pozwala nie tylko zautomatyzować proces projekto-
wania, jak i produkcji wyrobów jubilerskich, ale technologia ta 
wpływa również na obniżenie kosztów wykonania biżuterii. 

Z kolei urządzenie CNC Magic-3 pozwala na wykonanie 
usług personalizujących biżuterię, takich jak grawerowanie 
lub wycinanie w metalu wisiorów, liter czy zawieszek w róż-
nych kształtach. Mogę śmiało powiedzieć, że Studio projektowe 
ST.art to krok w przyszłość branży jubilerskiej.

Udział w projekcie umożliwił mi rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej. Dzięki niemu mogę w pełni wykorzystać 
w praktyce zdobytą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Dla 
mnie jako osoby 60+ ma to szczególnie znaczenie – ze względu 
na wiek czułem się osobą dyskryminowaną na rynku pracy, bez 
szans na zatrudnienie. 

O projekcie Nowy start – promocja przedsiębiorczości 
w podregionie tyskim dowiedziałem się z internetu i jestem 
bardzo zadowolony z decyzji o przystąpieniu do projektu. Udział 
w szkoleniach, organizowanych w ramach projektu, pozwolił mi 
na uzupełnienie wiedzy z zakresu marketingu, obsługi programów 
komputerowych, psychologii, księgowości itp. Moja firma, Biuro 
rachunkowe, świadczy szerokie usługi rachunkowo-księgowo-po-
datkowe wraz z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

Własna działalność gospodarcza to również większe możli-
wości finansowe, które zapewniają nie tylko egzystencję mojej 
rodzinie, ale także pozwalają na realizacje moich zainteresowań, 
głównie narciarstwa i żeglarstwa.

Z czystym sumieniem polecam udział w projektach moim rów-
nolatkom, którzy chcą realizować się w życiu zawodowym poprzez 
samozatrudnienie.

SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ – PROMOCJA IDEI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE TYSKIM

Wartość projektu 1 160 105,00 zł
Działalność gospodarczą otworzyło 40 osób

PODSUMOWANIE PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ 
OIPH W LATACH 2005-2014

AKTYWIZACJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH 
PRZEZ SAMOZATRUDNIENIE

Wartość projektu 885 240,00 zł
Działalność gospodarczą otworzyło 29 osób

SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ – WSPARCIE 
SZKOLENIOWO-DORADCZE I INWESTYCYJNE 

W MIEŚCIE TYCHY ORAZ POWIATACH SĄSIEDNICH
Wartość projektu 1 680 977,32 zł

Działalność gospodarczą otworzyły 44 osoby

NAPRZECIW WYZWANIOM – WZROST
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM
Wartość projektu 46 000 zł

Przeszkolono 22 osoby

WŁASNY BIZNES
Wartość projektu 1 764 698,00 zł

Działalność gospodarczą  otworzyło 29 osób

NOWY START – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W PODREGIONIE TYSKIM

Wartość projektu 3 381 202,00 zł
Działalność gospodarczą otworzyło 55 osób

FIRMA NA START
Wartość projektu 1 846 242,50 zł

Działalność gospodarczą otworzyło 28 osób

NOWOCZESNY PERSONEL
Wartość projektu 499 736,29 zł

Przeszkolono 120 osób

WARTOŚĆ WSZYSTKICH PROJEKTÓW 
ZREALIZOWANYCH PRZEZ OIPH TO 

11 264 201,11 ZŁ

450 OSÓB UCZESTNICZYŁO W SZKOLENIACH

225 OSÓB OTWORZYŁO 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
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Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach od grud-
nia 2013 roku realizuje projekt Usługi doradcze w zakresie 
kształcenia formalnego i pozaformalnego osób doro-
słych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w ramach 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Projekt kierowany jest do osób dorosłych (w wieku 18-64), 
które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowa-
ne uzyskaniem pomocy w zakresie podniesienia własnych kwali-
fikacji zawodowych bądź edukacyjnych, diagnozy potrzeb, wyboru 
odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej – bez względu na 
posiadane wykształcenie czy status na rynku pracy. W projekcie 
mogą więc uczestniczyć zarówno osoby pracujące, jak i bezrobot-
ne lub pozostające bez zatrudnienia (np. uczniowie).

W ramach projektu oferujemy profesjonalne doradztwo zawo-
dowe i edukacyjne, prowadzone przez najlepszych specjalistów 
w kraju (tzw. brokerów) w formie spotkań indywidualnych (śred-
nio 3,5 godziny) oraz grupowych. 

Spotkania z brokerami zawodowymi, specjalistami od rynku 
pracy i zatrudnienia, pozwolą uczestnikom na określenie indy-
widualnej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej, wyznaczenie 
predyspozycji zawodowych, optymalnego kierunku kształcenia, 
ścieżek rozwoju osobistego. Brokerzy zawodowi w oparciu o spe-
cjalistyczne metody będą w stanie pomóc uczestnikom w wyborze 
najbardziej odpowiedniej dla nich ścieżki edukacyjnej, jak rów-
nież będą monitorować dalsze postępy i pomagać w uzyskaniu 
pożądanych kwalifikacji.

W szczególności projekt kierowany jest do osób młodych 
(pracujących lub uczących się), szukających drogi dalszego roz-
woju zawodowego, pragnących we właściwy sposób określić 
swoje kompetencje kluczowe, aspiracje i cele życiowe, tak by 
studiować i pracować w zawodzie dającym osobistą satysfak-
cję i realizację.

W ramach zajęć odbędą się również dwudniowe warszta-
ty kształtowania umiejętności miękkich realizowane w formie 
doradztwa grupowego. Tematyka (2 dni po 7 godzin) obejmie 
przede wszystkim kształtowanie umiejętności miękkich: in-
tegrację, inspirację, aspiracje, preferencje zawodowe, zwięk-
szenie wewnętrznej motywacji, skuteczności i predyspozycji 
osobistych, kształtowanie postaw proaktywnych, poznanie 
skutecznych technik planowania.

W ramach projektu oferujemy również kompleksową infor-
mację dotyczącą rynku edukacyjnego i szkoleniowego – w za-
kresie podnoszenia własnej kompetencji i kwalifikacji, w tym 
dostęp do portalu edukacyjnego, możliwość bezpośrednich 
spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych i innych jed-
nostek edukacyjno-szkoleniowych (Targi Edukacji – czerwiec 
2015), bezpłatne materiały i biuletyny informacyjne, dostęp 
do baz danych informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, 
aktualnych naborach, instytucjach szkoleniowych, placówkach 
kształcenia ustawicznego etc.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny - projekt 
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.
 Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym - do 
końca czerwca 2015 r. Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych. Wnioski aplikacyjne można pobrać ze strony
www.edukacja365.pl.

Szczegółowych informacji udziela beneficjent projektu: 
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, 43-100 
Tychy ul. Grota Roweckiego 42 p 331, tel. 32 327 72 77. Biuro 
projektu: ul. Lędzińska 24/101, Lędziny, tel. kom. 796 19 010; 
e-mail: doradztwo@izba.tychy.pl. 

USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA FORMALNEGO I POZAFORMALNEGO 
OSÓB DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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Pierwsza wzmianka o Tychach pochodzi z 1467 roku. Tychy 
powstały jako niewielka osada rolnicza w pobliżu średnio-
wiecznego szlaku handlowego łączącego Kraków z Opa-
wą. W 1517 roku książę cieszyński Kazimierz II sprzedał 
księstwo pszczyńskie, w granicach którego znajdowały się 
Tychy, magnatowi węgierskiemu Aleksemu Turzo. Nie miał 
on tytułu książęcego – odtąd księstwo przyjęło nazwę psz-
czyńskiego Wolnego Państwa Stanowego. Od 1548 roku 
ziemią pszczyńską władali przedstawiciele dolnośląskiego 
rodu szlacheckiego – Promnicowie. Za rządów Promniców 
nastąpił duży rozwój gospodarczy ziemi pszczyńskiej. Ko-
lejnymi rodami panującymi na ziemi pszczyńskiej byli An-
haltowie (1765-1846) i Hochbergowie (1846-1945).

Tychy były osadą założoną w środku Puszczy Pszczyń-
skiej. Z tego względu przedstawiciele rodów panujących na 
ziemi pszczyńskiej urządzali częste polowania dla siebie 
i zapraszanych gości. To właśnie Tychy były miejscem, skąd 
ruszano na polowania, a także organizowano ich zakoń-

czenie. Uczestników polowań goszczono w wybudowanym 
w XVII wieku zamku myśliwskim w Tychach. O polowaniach 
na zwierzynę w Puszczy Pszczyńskiej przypomina godło 
Tychów – róg myśliwski – widoczny na najstarszej zna-
nej pieczęci tyskiej oraz we współczesnym herbie miasta.

Tychy były jedną z zamożniejszych wsi na ziemi pszczyń-
skiej. Od 1629 roku funkcjonował tutaj Browar Książęcy, 
w 1887 roku uruchomiono fabrykę celulozy w tyskiej 
dzielnicy Czułów, 1898 roku powstał Browar Obywatelski. 
Dawały one pracę wielu mieszkańcom Tychów. 

W okresie międzywojennym Tychy wchodziły w skład 
autonomicznego województwa śląskiego. 

Dnia 1 stycznia 1934 roku Tychy stały się gminą wiej-
ską na prawach miejskich. Liczba ludności Tychów w 1938 
roku wynosiła prawie 11 tysięcy. 4 października 1950 roku 
Prezydium Rządu podjęło uchwałę o rozbudowie Tychów 
i przyznaniu gminie pełnych praw miejskich z dniem 
1 stycznia 1951 roku. Rozpoczął się intensywny rozwój 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny i staw przed kościołem. Pocztówka z około 1910 r.

HISTORIA TYCHÓW
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miasta, powstawały nowe osiedla mieszkaniowe, a wraz 
z nimi budynki użyteczności publicznej, przedszkola 
i szkoły, placówki kulturalne. Pierwsze osiedle, nazwane 
Osiedlem Górniczym, a także osiedlem A, zostało zapro-
jektowane przez Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego. 
Konkurs na projekt generalny Nowych Tychów wygrał 
zespół architektów z Kazimierzem Wejchertem i Hanną 
Adamczewską na czele. Nagrodzony i przyjęty do realiza-
cji plan miasta oparty został na dwóch głównych osiach. 
Oś północ-południe miał tworzyć ciąg pieszy łączący park 
północny z położonymi na południu terenami leśnymi. 
Oś wschód-zachód pokrywała się z projektowanym wyko-
pem linii kolejowej. Na przecięciu osi zaplanowano czwo-
robok głównych ulic wyznaczających centralne dzielnice 
miasta (dzisiejsze ulice Niepodległości, Armii Krajowej, 
Piłsudskiego i Grota Roweckiego). W okresie budowy 
Nowych Tychów parokrotnie zmieniał się obszar miasta. 
W latach 1977-1991 Tychy zajmowały obszar 271 km² 
(w granicach miasta znajdowały się wówczas m.in. Bieruń, 
Lędziny, Gostyń). Obecnie Tychy zajmują obszar 82 km² 
(gminami, które utraciły samodzielność i pozostały w gra-
nicach miasta Tychy są: Cielmice, Urbanowice, Jaroszowi-
ce, Wilkowyje i Paprocany).

Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert, 
autorzy koncepcji urbanistycznej Nowych Tychów

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (obecnie Urząd 
Miasta) w trakcie budowy, ok. 1969 r.

 W 1967 roku rozstrzygnięto konkurs na nowy herb 
Tychów (stary herb z rogiem myśliwskim nie pasował do 
propagowanego wówczas wizerunku Tychów jako miasta 
młodego, bez historii). Wygrał projekt inżyniera architekta 
Marka Niklewicza. Odtąd pole tarczy herbu wypełniał czer-
wony ceglany mur, w którego prawym górnym rogu znaj-
dowały się skrzyżowane pyrlik i żelazko. Nad ceglanym 
murem znajdował się napis „TYCHY”. Herb ten symbolizo-
wał pracę mieszkańców Tychów: górnictwo i budownictwo. 
Herbu takiego używano do 1989 roku. Przemiany polityczne 
w kraju umożliwiły powrót do dawnego herbu. Początko-
wo był to złoto-srebrny róg na niebieskim tle. Ostatecznie 
zapadła decyzja o nadaniu rogowi barwy złotej. W czerwcu 
1998 roku herb został ostatecznie zmieniony – w błękit-
nym polu złoty róg myśliwski z czarnymi okuciami zawie-
szony jest na złotym rzemieniu skręconym u góry.
 W 2011 roku Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Tychach uhonorowała Hannę Adamczewską-Wejchert 
oraz Kazimierza Wejcherta nagrodą specjalną – Promete-
uszem. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane tym, 
którzy tchnęli w życie miasta nową wizję rozwoju. W ich 
imieniu statuetkę odebrała córka, Dorota Wejchert-Gajczyk. 

Pocztówki i zdjęcia ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach
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Muzeum Miejskie w Tychach powstało w listopadzie 2004 r., 
a w kwietniu 2005 otwarto je dla zwiedzających. 
 Siedzibą muzeum do czerwca 2012 r. był zabytkowy bu-
dynek dawnej suszarni młóta z 1909 r. w kompleksie zabudo-
wań Tyskich Browarów Książęcych przy ul. Katowickiej 9. Od 
lipca 2012 r. siedziba główna muzeum znajduje się przy pl. 
Wolności 1, w budynku z 1906 r., gdzie mieścił się pierwszy 
tyski magistrat. W sali ekspozycyjnej przy ulicy Katowickiej 9 
nadal prezentowane są duże i okolicznościowe wystawy oraz 
odbywają się towarzyszące im spotkania. Muzeum gromadzi 
zbiory w czterech działach: Dziale Historii Miasta, Dziale Et-
nologii, Dziale Sztuki i Dziale Fotografii. Gromadzone w mu-
zeum zabytki związane są z historią i tradycjami kultury mia-
sta Tychy i całej ziemi pszczyńskiej. Wartościowe kolekcje to 
dokumenty i fotografie związane z historią powstań śląskich, 
z losami tyszan w czasie II wojny światowej, dokumenty 
i fotografie związane z budową nowego miasta po 1950 r., 
dokumenty i pamiątki rodzin przyjezdnych, osiedlających się 
w tym czasie w Tychach. Tworzona jest kolekcja pocztówek. 
Specjalną pozycję w zbiorach zajmuje duża kolekcja pamią-
tek związanych z powstaniem „Solidarności” (w Tychach i na 
Śląsku). Ważną częścią zbiorów są obiekty dokumentujące 
tradycje kulturowe na ziemi pszczyńskiej (strój pszczyński, 
przedmioty codziennego użytku, meble stanowiące wyposa-
żenie dawnego śląskiego domu, dewocjonalia, modlitewniki, 
pamiątki komunii świętej). 
 Zbiory Działu Sztuki stanowią grafiki i obrazy olejne ar-
tystów związanych z Tychami (miejscem zamieszkania lub 
twórczością). Najcenniejsze obiekty to obraz i szkice autor-
stwa Jerzego Nowosielskiego.
 Ciekawymi zabytkami w zbiorach Muzeum Miejskiego 
w Tychach są m.in. drzwi i kamień z inskrypcją i datą 1776 
z Huty Paprockiej, ulotki plebiscytowe, stolik do gry w karty 
i stolik niciak, kolekcja sztuki ludowej, w tym rzeźb Antonie-

go Toborowicza, pamiątki przywiezione przez repatriantów, 
w tym portret Anieli Tyrowicz ze Lwowa z  ok. 1855 roku, wy-
posażenie pracowni architektonicznej z lat sześćdziesiątych 
XX wieku.
 Prócz wystaw, muzeum proponuje lekcje muzealne, wy-
cieczki edukacyjne dla dzieci oraz wycieczki autokarowe 
i spacery po mieście dla młodzieży i dorosłych, jak również 
konkursy, prelekcje, wykłady, koncerty, pokazy archiwalnych 
filmów, warsztaty. 
 Muzeum jest organizatorem imprez cyklicznych, m.in. 
Tyskich Sympozjów Historycznych, Tyskiej Nocy Muzealnej, 
Popołudni Czwartkowych, Spotkań z Tradycją, Sobót z Prze-
wodnikiem. Od października 2012 roku muzeum realizuje 
cykl zajęć dla dzieci Klub Południk.
 W salach muzeum odbywają się konferencje, oficjalne 
spotkania, imprezy. Muzeum publikuje własne wydawnic-
twa. Muzeum Miejskie w Tychach jest laureatem nagrody 
Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muze-
alne Roku 2012 za wystawy „Profesor Kazimierz Wejchert. 
W stulecie urodzin” i „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej” 
oraz wyróżnień: 2006 rok - wyróżnienie w konkursie Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie 
Muzealne Roku SYBILLA 2006 za organizację wystawy „Ulice, 
place, domy... Tychy i ziemia pszczyńska na dawnej pocztów-
ce”; 2007 – honorowe wyróżnienie Marszałka Województwa 
Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2007 za wystawę 
„Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościo-
łów”; 2010 – wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego 
w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 2010 za wystawę 
„Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, nie-
zwykłe w fotografiach, obrazach, rekwizytach”.

W roku 2007 OIPH doceniła dr Marię Lipok-Bierwiaczonek 
– twórczynię i wieloletnią dyrektorkę Muzeum Miejskiego 
w Tychach – przyznając jej statuetkę Integratora Roku 2006 
za wkład w kultywowanie tradycji i historii naszego miasta.

Muzeum Miejskie w Tychach, fot. Maria Lipok -Bierwiaczonek

MUZEUM 
MIEJSKIE 

W TYCHACH
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TYCHY TO MIASTO PRZYJAZNE INWESTOROM, MIESZKAŃCOM 
I TURYSTOM, A JEDNYM ZE ŹRÓDEŁ SUKCESU JEST SKUTECZNE 

I EFEKTYWNE POZYSKIWANIE PIENIĘDZY UNIJNYCH. 

INWESTYCJE MIEJSKIE DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

SZYBKA KOLEJ REGIONALNA
Koszt: ponad 28 milionów zł, okres realizacji: 2010– 2012

OD SOCREALIZMU DO POSTRMODERNIZMU. 
UNIKATOWE NOWE TYCHY
Koszt: 869 418 zł, okres realizacji: 2010 – 2011

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Koszt: 7 561 870 zł, okres realizacji: 2007 – 2009

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Koszt: 4 200 885 zł, okres realizacji: 2010

TYSKIE TRASY ROWEROWE (w sumie 72,4 km)
Koszt: 2 079 391 zł, okres realizacji: 2007 – 2010

WBU BALBINA CENTRUM
Koszt 16 360 700 zł, okres realizacji: 2003 – 2005 

CENTRUM INICJATYW GOSPODARCZYCH – HALE TARGOWE
Koszt: 16 213 359 zł, okres realizacji: 2002

PROJEKT GOSPODARKA ŚCIEKOWA W TYCHACH
Koszt: 135 mln euro, okres realizacji: 2005 – 2010
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Głównymi celami projektu była poprawa stanu środowiska 
naturalnego, poprawa czystości wód i gleby oraz wdrożenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”.  Koniecznością było również 
dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do dyrektyw UE.

Projekt Gospodarka Ściekowa w Tychach rozpoczął się 
w 2005 roku, a został zakończony w roku 2010. Dla uła-
twienia inwestycję podzielono na sześć niezależnych 
kontraktów budowlanych. Pięć z nich obejmowało bu-
dowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w dziesięciu obrzeżnych dzielnicach miasta, a jeden do-
tyczył modernizacji części osadowej tyskiej oczyszczal-
ni ścieków. W ramach projektu wybudowano 337 km 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 27 przepompow-
ni ścieków oraz uregulowano 33 km rowów i potoków.

Dofinansowanie w wysokości 75 mln euro w 90 proc. 
było sukcesywnie przekazywane gminie w trakcie realizacji 
robót kanalizacyjnych. Reszta, tj. 10 proc., zgodnie z umową 
z Komisją Europejską, została przekazana po zatwierdze-
niu w 2012 roku Raportu Końcowego realizacji projektu. 
Była to jednak kwota pomniejszona o korektę systemową 
nałożoną przez Komisję Europejską na wszystkie projekty 
finansowane w ramach Funduszu Spójności 2004-2006. 
Dlatego też w październiku 2012 r. gmina Tychy wystąpi-
ła do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o przekaza-
nie środków z rezerwy celowej w kwocie 1.501.878 euro 
na pokrycie pomniejszenia należnego dofinansowania 
w ramach projektu z tytułu korekty systemowej. Wniosek 
ten został pozytywnie zweryfikowany przez MŚ z uwagi na 
spełnienie wymagań, jakie nałożyła na gminę Tychy Komi-
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sja Europejska w związku z realizacją projektu. Ostatecznie 
w dniu 28.08.2013 roku Beneficjent Projektu – gmina Ty-
chy otrzymała ostatnią płatność w wysokości 6.115.797 zł 
(1.501.878 euro). Tym samym nastąpiło pełne zakończenie 
dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Spójności.

Końcowym celem projektu było osiągnięcie efektu eko-
logicznego, co wiązało się z likwidacją systemu kanalizacji 
ogólnospławnej (zarówno z wylotami do rowów i potoków,   
jak i kolektorów głównych sanitarnych), likwidacją zbior-
ników bezodpływowych na terenie miasta  oraz inten-
syfikacją rozdziału ścieków sanitarnych i deszczowych. 

Dzięki zaangażowaniu zespołu Jednostki Realizującej 
Projekt i zespołowi działu Kanalizacji RCGW S.A., inwesty-
cja jako jedna z pierwszych w Polsce, została zakończona 
i rozliczona, a efekt ekologiczny w 100 proc. osiągnięty. 
Docelowo do nowoczesnego systemu kanalizacyjnego zo-
stało podłączonych 19  500 tys. mieszkańców. Uzyskano 
w ten sposób niespotykany dotąd w kraju efekt ekologicz-
ny w tak dużym projekcie realizowanym z funduszy UE.

Realizacja projektu Gospodarka Ściekowa w Tychach 
rozszerzyła możliwość dalszego rozwoju dzielnic obrzeż-
nych miasta. Na chwilę obecną aż 99 proc. mieszkańców 
miasta ma możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej, 
przez co podniósł się standard życia mieszkańców oraz 
zwiększyła się wartość nieruchomości. Natomiast przebu-
dowa rowów zmniejszyła zagrożenie powodziowe w mie-
ście, a rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych pozwa-
la prowadzić racjonalną gospodarkę ściekową w mieście.

SKUTECZNA IMPLEMENTACJA FUNDUSZY UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU

GOSPODARKA ŚCIEKOWA W TYCHACH
Inwestycja prowadzona w ramach projektu Gospodarka ściekowa w Tychach zrealizowana pod hasłem 
Czyste Tychy kanalizacja kosztowała blisko 135 mln euro, z czego 75 mln euro stanowiło dofinansowanie 
Europejskiego Funduszu Spójności. 



Międzygminny Zakład Komplek-
sowego Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Tychach, o wydajności 
93,5 tys. ton, obsługiwał będzie pra-
wie 200 tys. mieszkańców z 4 miast 
i 4 gmin powiatu. W obszarze go-
spodarki odpadami zdecydowanie 
wyróżnia się kompleksowością, no-
woczesnością i elastycznością zasto-
sowanych rozwiązań. Będzie to jeden 
z najnowocześniejszych tego typu za-
kładów w Polsce. Zakład zacznie dzia-
łać już tej jesieni.

Jednym z najważniejszych rozwią-
zań jest w pełni zautomatyzowana, 
funkcjonalna i elastyczna linia tech-
nologiczna do rozsortowania odpa-
dów oraz do produkcji paliwa RDF, 
która w zależności od zapotrzebowa-
nia rynku może być nastawiona na 
produkcję surowców recyklingowych 
lub paliw alternatywnych. Linia wy-
posażona jest w separatory optyczne, 

Budowa nowoczesnego 
zakładu odzysku odpadów

sterowne przez komputery przemysło-
we, które samodzielnie sortują odpady 
na wymagane frakcje i rodzaje. Zakład 
kompleksowo zagospodaruje wszystkie 
odpady pochodzące od mieszkańca, w 
tym odpady komunalne zmieszane, 
budowlane, wielkogabarytowe, selek-
tywne i zielone. Poszczególne rodzaje 
odpadów wykorzystywane będą do 
produkcji surowców recyklingowych, 
paliw alternatywnych, odnawialnej 
energii elektrycznej i cieplnej oraz in-
nych produktów.

Szczególną wagę przywiązano do 
wymaganego przepisami prawa odzy-
sku tzw. odpadów biodegradowalnych 
zawartych w odpadach komunalnych 
zmieszanych, które w procesie suchej 
beztlenowej fermentacji, w zamknię-
tych, żelbetowych komorach fermen-
tacyjnych służą do produkcji biogazu, 
z którego produkowana jest energia. 
Zakład posiada dwufunkcyjną kompo-
stownię, która zapewnia bądź pełne 
skompostowanie odpadów (osobno od-
padów pofermentacyjnych i zielonych) 
lub wyprodukowanie z nich biosuszu 
do produkcji paliw alternatywnych lub 
innego wykorzystania w procesie spa-
lania. Produkcja odnawialnej energii 
elektrycznej i cieplnej z odpadów po-
zwoli na  znaczne samozasilenie zakła-
du w energię. 

System zarządzania powietrzem to 

system wentylacji, który zapewnia pobór 
powietrza ze wszystkich newralgicz-
nych miejsc i kieruje je do chemicznego 
i biologicznego oczyszczenia. Na terenie 
zakładu zostały zainstalowane kurtyny 
powietrzne i system dezodoryzacji, któ-
re zabezpieczają przed wydostaniem się 
z hal zanieczyszczonego odorami powie-
trza, tym samym do atmosfery oddawane 
jest całkowicie zneutralizowane zapa-
chowo powietrze.

W zakładzie wprowadzono trzy-
stopniowy system zarządzania wodą: 
najpierw recyrkulację wody procesowej, 
w razie jej braku pobór wody opadowej, 
dopiero w razie braku wody opadowej 
pobierana jest woda wodociągowa.
Zakład osiągnie szereg efektów eko-
logicznych, m.in.: redukcję odpadów 
składowanych na składowisku o ponad 
połowę, redukcję gazów cieplarnianych 
(biogazu) i odorów oraz odpadów biode-
gradowalnych. Będzie również wytwa-
rzał około 10 tys. ton surowców recyklin-
gowych, około 10 tys. ton paliwa RDF, 
a także produkował biogaz, odnawial-
ną energię elektryczną, energię cieplną 
oraz inne produkty.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 110 milionów złotych (ponad 69 mln zł 
to dotacja unijna, 23 mln zł to pożyczka preferencyjna z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

Zakład będzie obsługiwać prawie 200 tys.
mieszkańców,  a jego moc przerobowa 
wyniesie 95,tys.ton.

Nowoczesna hala przyjęcia i sortownia 
odpadów w Tychach.

MASTER - ODPADY I ENERGIA SP.  Z O.O.
UL. LOKALNA 11 
43-100 TYCHY 
TEL/FAX:  +48 32 70 70 103
biuro@master.tychy.pl
www.zaklad.master.tychy.pl
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Pracownia Rozwoju Wzrastam
ul. Gen. Charlesa de Gaulle`a 8 
43 – 100 Tychy

Zapisy i informacje
t. 508 253 676 / 668 167 897
biuro@prowzrastam.pl

WARSZTATYWARSZTATY
Dla osób planujących ścieżkę kariery zawodowejDla osób planujących ścieżkę kariery zawodowejDla osób planujących ścieżkę kariery zawodowej

DORADZTWO KARIERYDORADZTWO KARIERY
Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży

COACHINGCOACHING
Coaching życiowy / Coaching kariery
  

COACHINGCOACHING
w ujęciu Gestalt
  

Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży

w ujęciu Gestaltw ujęciu Gestalt
PSYCHOTERAPIA

  

DLA ORGANIZACJIDLA ORGANIZACJIDLA ORGANIZACJI
Projekty oceny i rozwoju kompetencji pracowniczych

www.prowzrastam.pl


