
 

 

 

Sprawozdanie Zarządu  

z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach  

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  

 

W okresie objętym sprawozdaniem działalność Izby podporządkowana była inspirowaniu 

rozwoju lokalnych przedsiębiorstw i ich integracji. Zadania te podjęto w ramach 

realizowanych działań i cyklicznych spotkań przedsiębiorców. Skupiono się również na 

realizacji projektów, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

 

Kalendarz stałych spotkań firm członkowskich OIPH w Tychach wypełniły spotkania 

Komitetu Budowlanego, Tyskiego Klubu Biznesu, Śniadania Izbowe, spotkania Klubu 

Młodego Przedsiębiorcy. Po raz kolejny zorganizowano Galę Tyskiego Lidera 

Przedsiębiorczości oraz Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Izba objęła również 

patronatem Tyskie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. 

 

Organizowane przez Izbę działania pozwoliły na wzmocnienie lokalnych przedsiębiorstw. 

OIPH zapewniała swym członkom regularny dialog z reprezentantami władz lokalnych  

i państwowych - w omawianym okresie gościliśmy w Tychach parlamentarzystów, 

deputowanych do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli administracji państwowej, 

najwyższych rangą przedstawicieli władz wojewódzkich i szefów urzędów odpowiedzialnych 

za rozwój gospodarki Śląska. 

 

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zrzesza firmy i instytucje zarówno  

z Tychów, jak i powiatów ościennych (Bieruń, Mysłowice, Katowice, Mikołów, Pszczyna). 

Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, skupiającej największe izby gospodarcze  

i pozwalającej na polepszenie zakresu świadczonych usług dla firm członkowskich. Izba 

figuruje ponadto na liście instytucji szkoleniowych akredytowanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Przegląd działań merytorycznych 
 

Styczeń 2015 – Szkolenie ze zmian w zakresie ochrony danych osobowych 

Szkolenie obejmujące całość zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych oraz 

administracji bezpieczeństwem administracji w związku ze zmianami na rok 2015.  

  

Styczeń 2015 – Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców 

Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców to już kilkunastoletnia tradycja spotkania 

przedsiębiorców, władz miasta i zaproszonych gości z okazji Nowego Roku. W trakcie XV 

edycji NSP wyróżnienie w Konkursie Integratora Roku 2014 otrzymała Fundacja 

Pracownicza PRO-EKO za propagowanie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu 

poprzez finansowe wsparcie instytucji i organizacji pozarządowych. Drugie wyróżnienie 

odebrało stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy za rozwijanie sportowej pasji 

dzieci i młodzieży miasta Tychy. Nagroda główna Integratora Roku 2014 przypadła Teresie 

Wodzickiej za integrację młodzieży miasta Tychy poprzez kulturę i sztukę oraz wkład 

w kultywowanie tradycji i historii.  

 

Luty – marzec 2015 – Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z przedstawicielami ZUS  

Cykl bezpłatnych spotkań informacyjno-szkoleniowych organizowanych wspólnie  

z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ich ramach omówiono m.in. 

zmiany w programie Płatnik oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. 

 

Marzec 2015 – Szkolenie ze zmian w zakresie ochrony danych osobowych  
Szkolenie obejmujące całość zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych oraz 

administracji bezpieczeństwem administracji w związku ze zmianami na rok 2015.  

 

Marzec 2015 – I Komitet Budowlany 

Spotkanie poświęcone kwestii budowy Parku Wodnego w Tychach. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele firmy Mostostal Warszawa, głównego wykonawcy inwestycji, 

którzy omówili sposób realizacji oraz możliwości udziału lokalnych firm w budowie Parku. 

 

Marzec 2015 – Spotkanie Klubu Młodego Przedsiębiorcy 

Spotkanie w Restauracji „U Przewoźnika”. Celem spotkania było m.in. nawiązanie kontaktów 

biznesowych oraz zapoznanie się z ofertą alternatywnego finansowania małego i średniego 

biznesu, w tym także leasingu. Każdy z uczestników w swoim wystąpieniu dostał możliwość 

zaprezentowania własnej firmy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Banku 

Zachodniego WBK. Ostatnim elementem biznesowego spotkania było rozegranie Turnieju 

Kręglarskiego Klubu Młodego Przedsiębiorcy o Puchar BZ WBK. 

 

Kwiecień 2015 – Śniadanie Izbowe poświęcone dotacjom unijnym 

Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie przez ekspertów Grupy Gumułka 

programu dotacji europejskich oraz szczegółowych wytycznych w zakresie realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Partner spotkania, Bank Zachodni 

WBK, przedstawił ofertę w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw przy 

współudziale funduszy unijnych. 

 

 

 

 



Maj 2015 – objęcie Patronatem Honorowym XV Tyskich Targów Budownictwa  

i Wyposażenia Wnętrz 

Targi organizowane na terenie Stadionu Zimowego w Tychach odwiedziło około 5 tysięcy 

osób. Swoją ofertę prezentowało blisko 80 wystawców - firm z branży budowlanej 

i wyposażenia wnętrz. 

 

Maj 2015 – II Komitet Budowlany  

Spotkanie odbyło się w Mediatece XXI Wieku. W ramach spotkania przedstawiona została 

rewitalizacja części obiektu po Zespole Szkół Municypalnych w Tychach, omówiono również 

aktualne inwestycje w mieście Tychy. 

 

Maj – czerwiec 2015 – Szkolenia z zakresu obsługi programu MS Word i Excel 

Cykl szkoleń dla pracowników dotyczące kwestii podniesienia kompetencji informatycznych 

związanych z obsługa pakietu MS Office. W szkoleniach uczestniczyli uczestnicy projektu 

„Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z 

terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego” oraz firmy członkowskie.  

 

Maj 2015 – Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu podatku VAT i podatku 

dochodowego od osób prawnych 
Spotkanie prowadzili doradcy podatkowi z Grupy Gumułka. Omówione zostały 

najważniejsze zmiany prawne w podatku CIT oraz VAT. 

 

Czerwiec 2015 – Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 

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 terenu województwa 

śląskiego. Organizowana jest nieprzerwanie od 2002 roku w zabytkowych wnętrzach 

Zameczku Myśliwskiego książąt pszczyńskich w Promnicach. 

 

W trakcie Gali wyróżniono następujących przedsiębiorców: 

– w kategorii Produkt/Usługa wyróżnienie otrzymali: Małgorzata i Zbigniew Kierat za 

rewitalizację XVIII-wiecznego zespołu Huty Paprockiej, AKE-C Doradztwo Podatkowe 

Usługi Księgowo-Biurowe Sp. z o.o. za kompleksową obsługę księgowo – podatkową firm, 

Restauracja „Warsztaty Smaku” za umiejętne łączenie warsztatu kulinarnego z promocją 

śląskiej kultury. 

– w kategorii Firma wyróżniono firmę P.U.H. Palian. Nagroda główna trafiła na ręce spółki 

Nitroerg S.A. oraz Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o. 

– w kategorii Debiut i Ekspansja Rynkowa nagrodę otrzymała forma Oriens Bijou Sp. z o.o. 

za dynamiczne wprowadzenie na rynek krajowy marki Tous 

– tytuł Przedsiębiorcy Roku odebrał Marek Sobieski za rozwój i konsolidację firmy wokół 

NAVO Orbico Sp. z o.o.. 

– statuetkę Wybitnej Postaci Regionu otrzymał Wojciech Kuśpik za integrację i promocję 

gospodarki w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 



– tytuł Promotora Miasta otrzymał GKS Tychy za zdobycie tytułu Mistrza Polski i Pucharu 

Polski w sezonie 2014/2015 Polskiej Hokej Ligi 

Podczas Gali wręczono również statuetkę „Prometeusza” - tytułem tym wyróżniono 

Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziubę za wkład w rozwój gospodarczy miasta Tychy. 

W trakcie Gali wręczono również nagrody specjalne z okazji 25 lat samorządności. 

Czerwiec 2015 – II Targi Edukacji 

Targi odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu. Była to 

doskonała okazja dla uczestników do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami 

publicznych i prywatnych uczelni, jak również z doradcami zawodowymi/brokerami 

edukacyjnymi, którzy pomagali młodym ludziom określić indywidualną ścieżkę zawodową, 

predyspozycje zawodowe. Targi odbyły się na zakończenie projektu „Usługi doradcze  

w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego”. 

 

Czerwiec 2015 – Spotkanie Klubu Młodego Przedsiębiorcy 

W ramach drugiego spotkania Klubu odbyły się szkolenia z prezentacji oraz nawiązywania 

kontaktów biznesowych. Omówiono również kwestie dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

Czerwiec 2015 – Walne Zgromadzenie Członków OIPH 

 

Lipiec 2015 – Warsztaty „Od sfrustrowanego szefa do skutecznego lidera” 

Bezpłatne szkolenia dla członków Izby. 

 

Lipiec 2015 – Warsztaty „WIZJA – to co nas wspiera w realizacji swoich planów” 

Bezpłatne szkolenia dla członków Izby. 

 

Wrzesień 2014 – III Komitet Budowlany 

Głównym tematem spotkania było przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian 

w ustawie Prawo budowlane, które weszły w życie w czerwcu 2015 r. W ramach spotkania 

zebrani goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją spółki „Tyskie Okna”. W dalszej 

części posiedzenia przedstawione zostały aktualnie realizowane i planowane w Tychach 

inwestycje, omówiono również stan prac przy tyskiej Mediatece. 

 

Wrzesień 2014 – Klub Młodego Przedsiębiorcy 

W ramach trzeciego spotkania Klubu przeprowadzono krótką prelekcję na temat zarządzania 

czasem, prawidłowego wyznaczania celów, jak i sposobów ich osiągania. Gospodarzem 

spotkania byli państwo Małgorzata i Zbigniew Kierat, którzy opowiedzieli o początkach 

swojej działalności oraz rewitalizacji obiektu Huty Paprockiej. 

 

Październik 2015 – Śniadanie Izbowe w Centrum Infiniti Sosnowiec 

W trakcie spotkania odbyła się prelekcja dotycząca zalet wynajmu długoterminowego  

w stosunku do leasingu. 

 

 

 

 

 



Październik 2015 – Szkolenie z pomocy publicznej 

Szkolenie „Pomoc publiczna. Korzyści oraz zagrożenia dla samorządów, spółek 

samorządowych i prywatnych przedsiębiorców” prowadzili prof. dr hab. Andrzej Sopoćko 

oraz prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska. Cele szkolenia obejmowały, m.in. 

uświadomienie uczestnikom istnienia problemu pomocy publicznej (dozwolonej 

i niedozwolonej). 

 

Październik 2015 – Konferencja Energetyczna 

W Konferencji „Jak zapewnić bezpieczeństwo, komfort i rozwój klientom biznesowym na 

rynku energii” jako pierwszy prelegent wystąpiła Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego 

i Usług, Elżbieta Bieńkowska, przedstawiając założenia aktualnej polityki energetycznej 

Komisji Energetycznej. Następnie Małgorzata Skucha, Prezes Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, omówiła zakres wsparcia Funduszu dla 

przedsiębiorców, samorządów jak i podmiotów indywidualnych. Druga część Konferencji 

miała charakter panelowy. Poruszono w niej dwie zasadnicze kwestie problemowe, związane 

z rynkiem energii: jak polscy wytwórcy energii elektrycznej zapewniają realizację oczekiwań 

klientów biznesowych oraz jakie powinny być kierunki synergii działań klientów 

biznesowych i wytwórców energii dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa dostaw. 

 

Listopad 2015 – Jak wyjść na rynki zagraniczne? 

Praktyczne warsztaty dla przedsiębiorców w formie śniadania biznesowego, zorganizowane 

we współpracy z ekspertami Grupy Santander – Banku Zachodniego WBK. Celem spotkania 

było omówienie wyzwań, przed którymi muszą stanąć, lub którym muszą sprostać firmy 

chcące wejść na rynki zagraniczne. 

 

Listopad 2015 – Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności 

jako wyznacznik budowania relacji społecznych 

Bezpłatne warsztaty dla członków Izby z komunikacji interpersonalnej. 

 

Grudzień 2015 – Klub Młodego Przedsiębiorcy 

Gospodarzem kolejnego spotkania Klubu byli właściciele Firmy MERA – laureaci nagrody 

„Przedsiębiorca Roku 2014” za profesjonalizm, kreatywność i dynamikę rozwoju. Program 

spotkania obejmował m.in. omówienie aspektów prawnych przy podpisywaniu umów oraz 

prowadzenie negocjacji biznesowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Realizacja programów pomocowych 
 

1. W 2015 roku zakończono realizację następujących projektów, finansowanych  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 

1) Firma na start w ramach działania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Unii Europejskiej. Projekt miał na celu przełamanie barier w samozatrudnieniu na 

terenie woj. śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej  

i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy. Projekt realizowany był w partnerstwie z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie 

oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie. Wartość projektu: 1,8 mln zł. Okres 

realizacji: 01.03.2013-28.02.2015. W ramach projektu 30 osób (w tym 13 kobiet) 

podniosło swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, 18 osób wzięło udział w 

szkoleniach zawodowych a 27 osób (w tym 12 kobiet) otworzyło własną działalność 

gospodarczą. Poziom zrealizowanych wskaźników: liczba utworzonych miejsc pracy 

107,69 %, liczba osób, które  otrzymały środki na rozpoczęcie działalności 103,85 %. 

 

2) Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób 

dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Okres realizacji: 29.12.2013 – 

30.06.2015. Wartość: 400 tys. zł, typ wsparcia: 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w 

zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich 

kompetencji i podwyższania kwalifikacji. W ramach projektu 434 osoby (w tym 311 

kobiet) wzięło udział w indywidulanym lub grupowym doradztwie edukacyjnym. 68 

osób (53 kobiety) po zakończeniu doradztwa rozpoczęło dalszą edukację a 65 osób 

podniosło swoje kwalifikacje. 

 

Wszystkie powyższe projekty zostały w całości rozliczone i ostatecznie zamknięte przez 

instytucję nadzorującą realizację – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 

 

 

III Finanse 

 
Przychody z działalności statutowej OIPH w 2015 r. wyniosły 500.245,64 zł, natomiast 

koszty realizacji działań 275.891,42 zł. Wynik na całokształcie działalności (strata netto) 

wyniósł -7.337,58 zł. Suma bilansowa wyniosła 176 199,53 zł, w tym środki finansowe na 

koniec roku 167.692,26 zł. 

 

Wpływy ze składek wyniosły w 2015 r. 73.823,50 zł (w 2014 r. 65.978,50 zł). Ściągalność 

składek była znacznie wyższa niż w latach poprzednich i wyniosła ok. 94 %. Jednocześnie 

składki członkowskie stanowiły nieznaczny procent wszystkich przychodów Izby. Większość 

wpływów pochodziła ze źródeł zewnętrznych (sponsorzy, szkolenia, dotacje, realizacja 

umów). Znaczącym wsparciem dla finansów Izby była realizacja projektów Unii Europejskiej 

w I półroczu 2015 r., pozwalająca na pokrycie znacznej części kosztów stałych Izby.  

 

 

 

 

 



 

IV Sprawy organizacyjne 
 

1. Skład osobowy Zarządu 

 

Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w okresie 01.01.2015 – 

31.12.2015 r. pracował w następującym składzie: 

 

1. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu 

2. Zbigniew Boczkowski – Vice Prezes Zarządu 

3. Krzysztof Zamasz – Vice-Prezes Zarządu 

4. Ewa Stachura-Pordzik – Vice Prezes Zarządu 

5. Małgorzata Mazur – Członek Zarządu 

6. Marek Kostarz – Członek Zarządu 

7.   Zbigniew Piątek – Członek Zarządu 

8.   Katarzyna Lubecka – Członek Zarządu 

9. Stanisław Przyborowski – Członek Zarządu. 

 

Skład Zarządu w 2015 r. nie ulegał zmianom. 

 

 

2. Biuro Zarządu 
 

W 2015 roku praca Biura Zarządu realizowana była przez następujące osoby: 

 

 Anna Mrówczyńska - project manager, 

 Beata Ochmańska - pracownik administracyjny, 

 Krzysztof Sykta - koordynator projektu (do 30.06.2015 r.), dyrektor ds. programów 

pomocowych, 

 Katarzyna Zawiślak - koordynator projektu, 

 

 Dominika Paś - koordynator projektu (do 28.02.2015 r.), pracownik administracyjno-

biurowy (do 30.04.2015 r.), 

 Magdalena Kowalska - specjalistka ds. promocji i rekrutacji oraz ds. monitoringu  

i finansów (do 30.06.2015 r.) / pracownik administracyjno-biurowy (do 20.07.2015 r.). 

 

Biuro Zarządu dysponowało powierzchnią biurową o łącznej powierzchni 179 m2, na którą 

składały się 4 pomieszczenia biurowe, archiwum oraz sala konferencyjna. 


