
T
radycyjnie Noworocznemu Spotkaniu
Przedsi´biorców towarzyszy wr´cze-
nie statuetek „Integratora Roku”, tym
spoÊród lokalnych przedsi´biorców,

którzy w minionym roku najbardziej przyczyni-
li si´ do aktywizacji Êrodowisk biznesu i kultu-
ry. Nagroda wyró˝nia „integratorów”, ale – jak
wskazujà doÊwiadczenia poprzednich lat – sama
te˝ z powodzeniem s∏u˝y lokalnej integracji.

Konkurs odbywa si´ od pi´ciu lat. Poprzed-
nie edycje wy∏oni∏y laureatów w osobach przed-
stawicieli Êwiata biznesu, nauki, kultury, a tak-
˝e spo∏eczników. – Nagradzamy osoby, które
dzi´ki swej wizji i zaanga˝owaniu doprowadza-
jà do konsolidacji dzia∏aƒ wokó∏ inicjatyw go-
spodarczych i spo∏ecznych – mówi Zbigniew

Gieleciak, prezes Zarzàdu Okr´gowej Izby
Przemys∏owo-Handlowej w Tychach, organiza-
tora imprezy. – Wybieramy osoby, które
w swych Êrodowiskach uchodzà za wzór warty
naÊladowania i poparcia. Podobnego zdania jest
laureatka wyró˝nienia za rok 2001, Maria Mere-
siƒska, w∏aÊcicielka zlokalizowanej w Tychach
hurtowni „Mera”: – Tak w∏aÊnie odebra∏am t´
nagrod´.... Jako z jednej strony wyraz uznania
dla dzia∏alnoÊci mojej konkretnie firmy, z dru-
giej zaÊ jako wyraêny sygna∏ dla wszystkich bez
wyjàtku przedsi´biorców, ˝e warto inwestowaç
na rynku lokalnym. 

Tytu∏ „Integratora Roku” wielokrotnie stano-
wi∏ wyró˝nienie dla ca∏ych Êrodowisk zwiàzanych
z osobà laureata. • wi´cej str. 2

V
-tym FORUM GOSPODARCZYM
6 grudnia 2004 zakoƒczy∏y si´ co-
roczne Dni Szwecji w Tychach, ma-
jàce na celu integracj´ przedsi´bior-

ców z obu krajów. Rang´ imprezy podkreÊli∏a
obecnoÊç m.in. ministra, zast´pcy ambasadora
Królestwa Szwecji w Polsce Jana Henrika Am-
berga, ministra ds. gospodarczych Ambasady
Królestwa Szwecji w Polsce Hansa Andersona
oraz marsza∏ka Mariana Jarosza, cz∏onka Za-
rzàdu Województwa Âlàskiego. 

I tym razem oficjalne i kuluarowe spotka-
nia zdominowa∏a kwestia ochrony Êrodowiska,
zw∏aszcza zaÊ gospodarki odpadami organicz-
nymi. W trakcie V Forum, w ramach przygoto-
wanych paneli, goÊcie ze Szwecji zaprezento-
wali doÊwiadczenia swych miast i firm
w segregacji, spalaniu oraz wtórnym przerobie
biomasy na biogaz i energi´ alternatywnà. Pa-
nelom towarzyszy∏o du˝e zainteresowanie
i dyskusja zgromadzonych przedstawicieli Êlà-
skich elektrowni, elektrociep∏owni, przedsi´-
biorstw komunikacji miejskiej i zak∏adów
oczyszczania. • wi´cej str. 8
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Dni Szwecji
– podsumowanie

INTEGRATOR ROKU

KLEMENS ÂCIERSKI, senator Rzeczypospolitej Polskiej: – G∏os Âlàska musi byç s∏ysza-
ny i brany pod uwag´ w stolicy, ale na miejscu trzeba wiele zrobiç w∏asnymi si∏ami.

• wywiad str. 5

Z przysz∏oÊcià si´ nie walczy – rozmowa z prof. Markiem S. Szczepaƒskim • Interes w Czechach? • Otwarcie na region
i Êwiat • Cech dla integracji • Jak korzystaç z Unii? – programy i dotacje krok po kroku • Kalendarium, Og∏oszenia

Ubieg∏oroczni „Integratorzy Roku”: (od lewej) Rados∏aw Kuras (Tibermec), 
prof. Marek S. Szczepaƒski (WSZINS w Tychach)

Rada Miasta
Tychy przyj´∏a
bud˝et miasta
na rok 2005. 
To pierwszy taki
dokument
przygotowany
po wstàpieniu
Polski do UE...
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Wyzwania i szanse
Specjalnie dla Impulsu prezydent
miasta Tychy ANDRZEJ DZIUBA

• czytaj str. 5Pi
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Z
wracajà na to uwag´ prof. Marek S.
Szczepaƒski („Integrator Roku 2003”),
wskazujàc na udzia∏ nauki w procesie
integracji, a tak˝e dr Janusz Mierzwa

(„Integrator Roku 2003”), podkreÊlajàc zas∏ugi
tyskiego Êrodowiska medycznego: – Wyró˝nie-
nie odbieram jako dowód uznania dla ca∏ego ty-
skiego Êrodowiska niepublicznej s∏u˝by zdrowia
– wyjàtkowo zintegrowanego i aktywnego. Z po-
wodzeniem uda∏o nam si´ po∏àczyç misj´ i mar-
keting. Warto zauwa˝yç, ˝e dziÊ oprócz szpitali
wszystkie placówki s∏u˝by zdrowia na terenie
miasta prowadzà samodzielnà dzia∏alnoÊç. 

Wyjàtkowo w roku 2001 wyró˝niono te˝ ca-
∏à organizacj´. „Integrator Roku” trafi∏ wówczas
na r´ce cz∏onków Porozumienia Inicjatyw Lokal-
nych: Ewy Okoƒ-Horodyƒskiej, Ewy Stachury-
-Pordzik, Danuty Pietras, El˝biety Kruczek, Zbi-
gniewa Bajkowskiego, Bogus∏awa Pu∏toraka,
Jerzego Pyplacza, Tomasza Kordona oraz Zbi-
gniewa Piàtka.

Wydarzenie cykliczne
Gala „Integratora Roku” po pi´ciu latach

od premiery na trwa∏e wpisa∏a si´ w kalendarz
imprez towarzyskich Tychów. DziÊ prezes Giele-
ciak przyznaje, ˝e z du˝à satysfakcjà obserwowa∏
jej rozwój do obecnej formu∏y wydarzenia cy-
klicznego: – Cieszymy si´, ˝e „Integrator” sta∏ si´
z czasem rozpoznawalnym tytu∏em i jest wyraê-

nie kojarzony z rozwojem lokalnej przedsi´bior-
czoÊci. 

Impreza integracyjna
Tytu∏ „Integratora Roku”, wyró˝niajàc osobo-

woÊci lokalnego Êrodowiska biznesu i kultury,
zwróci∏ uwag´ na potrzeb´ integracji, zaÊ towarzy-
szàce jego przyznawaniu spotkania da∏y asumpt
do konsolidacji przedsi´biorców wokó∏ wspólnych
inicjatyw. – Pami´tam jak pozytywny wp∏yw na in-
tegracje tyskiego Êrodowiska przedsi´biorców mia-
∏a pierwsza edycja konkursu – wspomina Danuta
Pietras, Starszy Cechu Rzemios∏ i Przedsi´biorczo-
Êci w Tychach i laureatka wyró˝nienia z roku 2000.
– Nagle zyskaliÊmy mo˝liwoÊç bezpoÊredniego
spotkania i wymiany poglàdów. Gala z roku 2001
by∏a jednym z tych wydarzeƒ, które da∏y poczàtek
regularnym spotkaniom, a w konsekwencji te˝ bar-
dziej otwartej wspó∏pracy. 

* * *
Od 2002 roku Noworocznym Spotkaniom

Przedsi´biorców towarzyszy wr´czanie fundo-
wanych przez Teatr Ma∏y w Tychach statuetek
„Mecenasa Kultury”. W tym roku otrzymuje jà
Tadeusz CieÊlik, wieloletni mecenas i animator
tyskiej kultury i sztuki, prezes hotelu „Noma Re-
sidence” w Promnicach. I w tym roku podczas
imprezy wr´czone zostanà certyfikaty przynale˝-
noÊci dla nowych cz∏onków Izby. 

Pawe∏ Sikora

13.01.2004. Spotkanie przedstawicieli firm budowlanych
w ramach I Posiedzenia Komitetu Budowlanego OIPH.

17.01.2004. Noworoczne spotkanie Przedsi´biorców.
Wr´czenie statuetek „Integratora Roku” i „Mecenasa Kul-
tury” za rok 2003. Spotkanie gromadzi oko∏o 300 goÊci.

27.01.2004. Spotkanie Tyskiego Klubu Biznesu OIPH
w Promnicach.

30.01.2004. Szkolenie „Planowanie biznesu” dla roz-
poczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà.

26.02.2004. Seminarium informacyjne: „Programy
Pomocowe Unii Europejskiej dla Ma∏ych i Ârednich
Przedsi´biorstw w latach 2004-2006”. 

9.03.2004. Spotkanie przedstawicieli firm budowlanych
w ramach II Posiedzenia Komitetu Budowlanego OIPH.

10.03.2004. Cykl szkoleƒ: „Prawo Zamówieƒ Pu-
blicznych. Zmiany i nowe przepisy wykonawcze” dla
kadry zarzàdzajàcej przedsi´biorstw komunalnych. 

29.03 – 1.04.2004. Szkolenia „Teraz Przedsi´bior-
czoÊç” dla osób bezrobotnych planujàcych rozpocz´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

31.03.2004. Szkolenie: „Innowator – zarzàdzanie
projektami”.

1.04.2004. Szkolenie: „Pozyskiwanie Êrodków pomo-
cowych dla ma∏ych firm” dla MÂP. 

19.04.2004. OIPH wspó∏organizuje wizyt´ przedsta-
wicieli Fundacji im. Konrada Adenauera w Wojewódz-
twie Âlàskim. 

1.05.2004. Seminarium: „Podatki polskich przedsi´-
biorców a Unia Europejska”. 

14-16.05.2004. OIPH organizuje IV Tyskie Targi Bu-
downictwa i Przedsi´biorczoÊci, w ramach których od-
by∏y si´ Targi Kooperacji Europejskiej pod patronatem
Marsza∏ka Województwa Âlàskiego oraz Konkurs
na Najlepszy Produkt Finansowy i konkurs „M∏odzi
Przedsi´biorczy”. Imprezie towarzyszy wr´czenie sta-
tuetek „Tyskiego Lidera Przedsi´biorczoÊci”.

15.05.2004. OIPH wspó∏organizuje wizyt´ Björna
Hedberga, wiceprezesa Izby Gospodarczej Zachodniej
Szwecji w Województwie Âlàskim.

6.07.2004. Warsztaty: „Mo˝liwoÊç wykorzystania
Funduszy Strukturalnych przez sektor MÂP”. 

26.07.2004. Szkolenia „Kreatywny dyrektor” dla
Êredniej i wy˝szej kadry zarzàdzajàcej firmy SKOK.

22.09.2004. Szkolenie: „Dobry biznes-plan narz´-
dziem pozyskiwania finansowania oraz partnerów
na rynku krajowym i zagranicznym”. 

10.2004. OIPH przejmuje zarzàdzanie nad Gminnym
Centrum Informacji (GCI).

5.10.2004. Warszataty „Szkolenie mistrzów budow-
lanych”.

5.10.2004. Spotkanie przedstawicieli firm budowlanych
w ramach III Posiedzenia Komitetu Budowlanego OIPH.

10.2004. OIPH organizuje misj´ gospodarczà do Czech
i uczestnictwo firm budowlanych w Targach Budownic-
twa w Ostrawie. 

13.10.2004. Wyk∏ad dr. Rudolfa M. Ostrihanskyego
w ramach Tyskiego Klubu Biznesu: „Rozwiàzywanie
sporów gospodarczych z kontrahentami zagranicznymi
oraz prawo w∏aÊciwe w kontekÊcie wejÊcia Polski
do Unii Europejskiej”. 

Izba w roku 2004 Tegoroczne statuetki wyró˝niajà osoby przyczyniajàce si´ do ponadre-
gionalnej i mi´dzynarodowej reprezentacji Tychów i Âlàska. Laureaci,
dyplomata i animator sportu, udowadniajà, ˝e gdy chodzi o integracj´,
nie ma granic do nieprzebycia. Tytu∏ „Integratora Roku 2004” otrzymujà
panowie: Milan Peprník, konsul Republiki Czeskiej przy Konsulacie Ge-
neralnym RC w Katowicach oraz Andrzej Skowroƒski, m.in. prezes ho-
kejowej dru˝yny GKS Tychy. 

• dokoƒczenie ze str. 1

INTEGRATOR ROKU

OTWARCIE 
NA REGION I ÂWIAT

Statuetka wyró˝nia 
integratorów i sama

s∏u˝y integracji

Ubieg∏oroczna gala „Integratora Roku”
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Od d a j e m y
w Paƒstwa
r´ce „IM-
PULS –

magazyn przedsi´-
biorczoÊci i integracji
regionalnej” poÊwi´-
cony zagadnieniom
lokalnego i regional-
nego biznesu. Tytu∏

s∏u˝y∏ b´dzie zarówno bie˝àcej informacji, jak
i prezentacji kluczowych inicjatyw gospodar-
czych, spo∏ecznych oraz kulturalnych w ob-
szarze Tychów i województwa Êlàskiego.

G∏ównym celem magazynu jest promocja
idei przedsi´biorczoÊci. B´dziemy podkreÊlaç
potrzeb´ integracji i podnoszenia konkuren-
cyjnoÊci w warunkach Unii Europejskiej,
zwracaç uwag´ na aktualne rozporzàdzenia
prawne, szanse i wymogi zwiàzane z progra-

mami pomocowymi czy szkoleniowymi. Za-
prezentujemy niezb´dne, przynale˝ne im na-
rz´dzia finansowe i operacyjne. 

Wa˝ne miejsce na ∏amach „IMPULSU”
zajmie prezentacja i promocja regionalnych
firm oraz instytucji. Chcemy w ten sposób
z jednej strony daç Êwiadectwo ogólnych, po-
zytywnych przemian gospodarczych, z drugiej
zaÊ wskazaç godne naÊladowania wzorce. 

Zamierzeniem Okr´gowej Izby Przemy-
s∏owo-Handlowej jest przekszta∏cenie maga-
zynu w otwarte forum informacji bran˝owej
i wymiany poglàdów. Z tego te˝ wzgl´du obok
publicystyki nie zabraknie tu tak˝e treÊci
szczegó∏owych czy wr´cz specjalistycznych
(porady, instrukta˝e, prezentacje, informacje
o przetargach, og∏oszenia urz´dów publicz-
nych).

Serdecznie zach´camy Paƒstwa do wspó∏-
pracy na ∏amach „IMPULSU”.

Zbigniew Gieleciak,
prezes Zarzàdu OIPH w Tychach

28.10.2004. Uroczyste otwarcie Przedstawicielstwa
Czesko-Polskiej Izby Handlowej z Ostrawy przy OIPH.

12.2004. Przy OIPH rozpoczyna dzia∏alnoÊç Centrum
Aktywizacji Rynku Pracy (CARP). 

6-7.12.2004. OIPH organizuje V Forum Gospodar-
czym w ramach VI „Dni Szwecji”.

14.12.2004. Szkolenie prowadzone przez doradców
Grupy Gumu∏ka: „OdpowiedzialnoÊç cz∏onków Zarzàdu
za zobowiàzania podatkowe”. 

15.12.2004. Szkolenie dla Êredniej i wy˝szej kadry za-
rzàdzajàcej: „Kreatywne zarzàdzanie stresem”.

30.12. 2004. Spotkanie kierownictwa OIPH z wice-
marsza∏kiem Regionalnej Izby Zachodniej Gotlandii
(Szwecja) Johnnym Bröndtem. 

MILAN PEPRNÍK,
konsul, kierownik
Wydzia∏u Ekono-
miczno-Handlo-
wego Konsulatu
Generalnego Re-
publiki Czeskiej
w Katowicach,
zas∏u˝ony i wie-
lokrotnie odzna-
czany dyplomata
(Kuwejt, S∏owa-

cja, Polska). Jest inicjatorem powstania
i cz∏onkiem honorowym Czesko-Polskiej
Izby Handlowej, Czesko-Polskiego Komi-
tetu Gospodarczego przy Izbie Gospodar-
czej Republiki Czeskiej, a tak˝e polsko-
-czeskich euroregionów. Aktywnie dzia∏a
w czesko-polskiej mi´dzyrzàdowej komisji
ds. wspó∏pracy transgranicznej oraz cze-
sko-polskiej komisji ds. hutnictwa, górnic-
twa i ekologii. Mecenas kultury i sztuki.

Tylko wspó∏pracujàc z Urz´dem Miej-
skim w Tychach, Katowickà Specjalnà Strefà
Ekonomicznà i tyskà OIPH, Mílan Peprník
wydatnie przyczyni∏ si´ do zlokalizowania
na terenie miasta inwestycji czeskiej firmy 
V. A. B oraz oddzia∏u Czesko-Polskiej Izby
Handlowej. Konsul wielokrotnie wspiera∏ ty-
skà przedsi´biorczoÊç, organizujàc m.in. se-
minaria tematyczne oraz spotkania cz∏onków
OIPH z Ambasadorem RC w Polsce B. Ko-
peck˘m, a tak˝e patronujàc lokalnym inwe-
stycjom budowlanym i przemys∏owym
(wsparcie dla produkcji czeskiego piwa Pil-
sner Urquell w Tyskich Browarach Ksià˝´-
cych). 

Zapraszamy na dy˝ury konsularne Mí-
lana Peprnika w siedzibie OIPH. Zg∏oszenia
osób i firm zainteresowanych spotkaniem
i konsultacjami przyjmujemy pod numerem
telefonu (32) 327 72 77. ••

ANDRZEJ SKOWRO¡SKI,
prezes hokejowej dru˝yny GKS Tychy, polityk.
Animator sportu, organizator m.in. bezprece-
densowego spotkania reprezentacji Polski hoke-
istów z dru˝ynà amerykaƒsko-kanadyjskiej za-
wodowej ligi NHL. Nagrodzony wyró˝nieniem
„Integratora Roku 2004” za odbudow´ silnej po-
zycji tyskiego sportu i konsekwentne wdra˝anie
idei masowej imprezy sportowej jako istotnego
czynnika spo∏ecznej integracji.

W jaki sposób integruje sport?
Andrzej Skowroƒski: – MyÊl´, ̋ e trudno prze-

ceniç realny wp∏yw sportu na wi´zi spo∏eczne. Nie
mam wàtpliwoÊci, jak wielkie znaczenie dla ˝ycia
miasta ma sukces faworyzowanej dru˝yny. JeÊli
kibicowanie jest tam zjawiskiem powszechnym,
zwykle w Êlad za sukcesem idzie znaczne wzmoc-
nienie relacji mi´dzyludzkich i widoczne z∏ago-
dzenie nieporozumieƒ. Impreza sportowa staje si´
rozrywkà dla wszystkich. ¸atwiej wówczas o kon-
sensus w ka˝dej bez wyjàtku kwestii. 

Tak dzieje si´ obecnie w Tychach?
– Z moich obserwacji wynika, ˝e tak.

Od kilku lat sport, a przede wszystkim hokej od-
zyskuje w Tychach silnà pozycj´. Na trybunach
spotykajà si´ coraz cz´Êciej sympatycy GKS-
-u i mieszkaƒcy Tychów pragnàcy w ten sposób
sp´dziç wieczór w gronie przyjació∏. Lodowisko
na kilka godzin staje si´ równie˝ swoistym salo-
nem towarzyskim, gdzie dochodzi do nieformal-
nych, a wi´c szczególnie cennych, spotkaƒ ludzi
biznesu, polityki, kultury i sportu. W tym miej-
scu realizuje si´ zatem doskonale idea integracji.
Trzeba pami´taç o fakcie niezwykle wa˝nym:
sukces tyskiego sportu jest równoczeÊnie sukce-
sem Tychów. W kontekÊcie wyników sporto-
wych GKS mówi si´ o mieÊcie w mediach
i przy okazji ka˝dego ligowego spotkania. Hokej
zwraca na Tychy uwag´ inwestorów w postaci
du˝ych, nierzadko Êwiatowych koncernów. ••

„INTEGRATORZY ROKU 2004”

Zaproszenia
• NNIIEEOODDPP¸̧AATTNNEE  UUSS¸̧UUGGII  DDLLAA  OOSSÓÓBB  PPOOSSZZUUKKUUJJÑÑ--
CCYYCCHH  PPRRAACCYY..  Okr´gowa Izba Przemys∏owo-Handlowa
w paêdzierniku ubieg∏ego roku przej´∏a zarzàdznie
nad GGmmiinnnnyymm  CCeennttrruumm  IInnffoorrmmaaccjjii  ww TTyycchhaacchh. Placów-
ka zapewnia bie˝àcà informacj´ o rynku pracy i poma-
ga w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia (przeglàd
ofert zatrudnienia, doradztwo prawne, porady j´zyko-
we i psychologiczne). Kontakt bezpoÊredni: tel. (32)
227 20 41 wew. 106.

• SSZZKKOOLLEENNIIAA.. 26 stycznia (Êroda) w godzinach 9.00
– 15.00 w siedzibie OIPH odb´dà si´ szkolenia
i warsztaty pt. „„KKrreeaattyywwnnee  ZZaarrzzààddzzaanniiee  SSttrreesseemm”” pro-
wadzone przez dr Iwon´ Tyrna-¸ojek (m. in. konsultant
Gazety Wyborczej i TVN). Koszt udzia∏u: 100 z∏ od oso-
by. Zg∏oszenia prosimy przesy∏aç na numer faksu:
(32) 327 72 77.

• SSPPOOTTKKAANNIIEE.. W ka˝dà Êrod´ o godzinie 15.00 w sie-
dzibie OIPH organizowane sà „„SSppoottkkaanniiaa  mmiikkrroo-- ii mmaa--
∏∏yycchh  pprrzzeeddssii´́bbiioorrccóóww”” majàce na celu wypracowanie
wspólnej strategii i sojuszy w drodze po dotacje, kon-
trakty i przetargi. Serdecznie zapraszamy. 

• DDYY˚̊UURRYY  SSPPEECCJJAALLIISSTTÓÓWW.. Od lutego OIPH organi-
zuje: ddyy˝̋uurryy  kkoonnssuullaarrnnee p. Milana Peprnika, Konsula
RC w Katowicach (terminy do uzgodnienia), ddyy˝̋uurryy
ddoorraaddccyy  ppooddaattkkoowweeggoo z „Grupy Gumu∏ka – Kancelarii
prawa finansowego sp. z o. o.” (terminy: 18.01.2005
oraz, od lutego, ka˝dy drugi wtorek miesiàca w godz.
9.00 – 11.00), ddyy˝̋uurryy  ddoorraaddccyy  uubbeezzppiieecczzeenniioowweeggoo
(p. Grzegorz P∏u˝ek z „G. P & Partners”, terminy
do uzgodnienia), ddyy˝̋uurryy  ddoorraaddccyy  pprraawwnneeggoo oraz dy-
˝ury ddoorraaddccyy  kkrreeddyyttoowwoo--ffiinnaannssoowweeggoo  i ddoorraaddccyy  kkssii´́--
ggoowwoo--ffiinnaannssoowweeggoo (p. Bo˝ena Bàk z Licencjonowa-
nego Biura Rachunkowego WABB z Tychów, terminy
do uzgodnienia).

• TTAARRGGII,,  IIMMPPRREEZZYY.. Ustalono terminy tegorocznych
TTaarrggóóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ii PPrrzzeeddssii´́bbiioorrcczzooÊÊccii (13-15 maj)
oraz DDnnii  SSzzwweeccjjii  i VVII FFoorruumm  GGoossppooddaarrcczzeeggoo (9-11
grudnia).

Przypominamy, ˝e OIPH od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach od 8.00 do 16.00 prowa-
dzi doradztwo w zakresie programów pomoco-
wych, prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
prawa pracy, a tak˝e zbiera zapisy i sugestie
dotyczàce preferowanych kierunków szkoleƒ,
warsztatów i porad.

Bli˝sze informacje o bie˝àcych inicjatywach
OIPH pod numerem telefonu: (32) 327 73 77.

Od wydawcy
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O integracji biznesu z naukà i kulturà, ty-
skim sukcesie i potrzebie integracji re-
gionalnej, o etyce oraz misji spo∏ecznej
przedsi´wzi´ç komercyjnych.

W
tym roku po raz kolejny przyzna-
ne zostanà tytu∏y „Integratora Ro-
ku” nadawane lokalnym liderom
integracji i, co wa˝ne, nie tylko

przedsi´biorcom. Warto przy tej okazji powie-
dzieç o innych jej aspektach. Biznes równie in-
tensywnie jak naukà zaczyna interesowaç si´
szeroko rozumianà kulturà... 

– Przedsi´biorcy coraz cz´Êciej dostrzegajà ro-
l´ nauki, ale i kultury jako czynnika zmiany spo-
∏ecznej, czynnika nierozerwalnie zwiàzanego
z wielkim rynkiem finansowym. Trzeba pami´taç,
˝e kultura jest swoistym kluczem do zrozumienia
spo∏eczeƒstwa, niejednokrotnie zatem warunkuje
powodzenie przedsi´wzi´ç komercyjnych. Z pew-
noÊcià biznes nie mo˝e jej bagatelizowaç.

Zakres integracji jest coraz szerszy. Ogarnia nie
tylko naukowców i ludzi kultury. Mo˝emy zaobser-
wowaç, ˝e przedsi´biorcy równie cz´sto wystosowu-
jà dziÊ zaproszenia pod adresem etyków czy, przy-
k∏adowo, osób duchownych. Przejawem tych relacji
jest chocia˝by rosnàcy w si∏´ nurt „etyki biznesu”. 

OsobiÊcie bardzo dobrze rozumiem i szczerze
popieram odwo∏ywanie si´ do zasad moralnych
w procesie integrowania Êrodowiska biznesowego.

O du˝ej potrzebie autorytetu i wzorców przekonu-
jà chocia˝by alarmujàce wyniki ostatniego raportu
Transparency International, lokujàcego Polsk´
w czo∏ówce najbardziej skorumpowanych paƒstw
Êwiata. Przypominam, ˝e raport dotyczy∏ równie˝
sfery przedsi´biorczoÊci. Bez wàtpienia potrzeba
zmian w tej materii, tym bardziej, ˝e z roku na rok
– zapewne pod wp∏ywem podobnych danych – ob-
ni˝a si´ niestety presti˝ i spo∏eczny szacunek dla
zawodu biznesmena.

Jak ocenia Pan integracj´ lokalnego i regio-
nalnego Êrodowiska biznesu?

– Tychy to dobry przyk∏ad integracji lokalnej.
MyÊl´, ˝e o sukcesie w tym przypadku zadecydo-
wa∏ fakt, ˝e tyscy przedsi´biorcy mieli i nadal ma-
jà wiele okazji, by si´ poznawaç i na bie˝àco wy-
mieniaç doÊwiadczenia, spostrze˝enia i opinie. Nie
musimy d∏ugo szukaç, by znaleêç pozytywne skut-
ki takiego stanu rzeczy. Wystarczy wskazaç na ty-
ski oddzia∏ KSSE i zlokalizowane tam lokalne in-
westycje, dzia∏alnoÊç stowarzyszeƒ bran˝owych,
a przede wszystkim ni˝sze w Tychach ni˝ w Polsce
czy na Âlàsku bezrobocie.

A Âlàsk w ogóle? Czy mo˝na uznaç ca∏y re-
gion za równie dobrze skonsolidowany?

– Sytuacja regionu nie jest pod tym wzglàdem
najlepsza, nawet mnie w pewnym stopniu martwi.
Mo˝emy tu co prawda obserwowaç szereg lokal-
nych „ma∏ych stabilizacji” i wyraêne sukcesy
przedsi´biorców zwiàzanych z poszczególnymi

oÊrodkami miejskimi, ale trudno to samo powie-
dzieç o Âlàsku w ogóle. Jako region Âlàsk nie jest
najsilniejszy. Nie uwa˝am te˝, by by∏ ju˝ dosta-
tecznie dobrze przygotowany do prawdziwie no-
wych wyzwaƒ jakie niesie kooperacja w ramach
Unii Europejskiej. 

Z czego to wynika? W jakim kierunku Pa-
na zdaniem pójÊç powinien rozwój przedsi´bior-
czoÊci rozumianej regionalnie?

– Jestem zdania, ˝e teraz nadszed∏ czas, by za-
czàç powa˝nie myÊleç o tworzeniu ugrupowaƒ lob-
bystycznych na skal´ regionalnà, s∏u˝àcych ca∏ej
aglomeracji i województwu. Nie unikniemy bo-
wiem konkurencji zewn´trznej, a wymogi stawiane
przez rynek sà coraz wy˝sze. Nale˝y pami´taç, ˝e
prawdziwà przysz∏oÊcià tego miasta i tego regionu
jest Unia i globalna konkurencja. Z przysz∏oÊcià si´
nie walczy, do niej trzeba si´, mi´dzy innymi w∏a-
Ênie przez integracj´, odpowiednio i na czas przy-
gotowaç.

Tak˝e na lokalny rynek wchodzà nowe pomy-
s∏y, nowy i wi´kszy ni˝ do tej pory kapita∏. Musi-
my czym pr´dzej pomyÊleç o jak najszerszej ko-
operacji, bo Unia Europejska przede wszystkim
szuka partnerów w podmiotach i Êrodowiskach sil-
nych, skonsolidowanych, które przez swà dzia∏al-
noÊç udowadniajà, ˝e warto inwestowaç w nie
Êrodki finansowe i zaufanie.

Dzi´kuje za rozmow´. ••

P
olscy i czescy przedsi´biorcy zainteresowa-
ni wspó∏pracà i wymianà doÊwiadczeƒ
od kilku miesi´cy mogà korzystaç z poÊred-
nictwa przedstawicielstwa czeskiego w Ty-

chach. Placówka jest owocem wspó∏pracy Okr´gowej
Izby Przemys∏owo-Handlowej w Tychach z Czesko-
-Polskà Izbà Handlowà z siedzibà w Ostrawie.

Zadaniem przedstawicielstwa jest komplekso-
wa obs∏uga podmiotów zainteresowanych wejÊciem
na rynek czeski. Us∏ugi placówki obejmujà wszyst-
kie etapy wspó∏pracy mi´dzynarodowej, poczàwszy
od wyszukiwania kontaktów, przez t∏umaczenie
ofert handlowych i doradztwo formalno-prawne,
po organizacj´ spotkaƒ biznesowych. – Naszym
klientom udost´pniamy ponadto szczegó∏owe infor-

macje o bie˝àcych przetargach w Czechach. Orga-
nizujemy ich przygotowania do tamtejszych imprez
wystawienniczych i targowych – mówi rezydujàca
w Tychach Michaela Kafka, przedstawiciel CZPIH
w Polsce. – Z myÊlà o potencjalnych reklamodaw-
cach, w Polsce reprezentujemy te˝ czeskie media.

Czeskie przedstawicielstwo zlokalizowane jest
w siedzibie OIPH. Ma ambicje staç si´ w nied∏ugim
czasie centrum informacji nie tylko o ˝yciu gospodar-
czym Czech, ale i ich szeroko rozumianej kulturze. Jak
podkreÊla Michaela Kafka, placówka dà˝y do tego, by
staç si´ oÊrodkiem promocji Czech jako kraju atrakcyj-
nego zarówno gospodarczo, jak i turystycznie. 

Rafa∏ Darmo

Interes w Czechach?

Czesko-Polska Izba Handlowa
Przedstawicielstwo w Polsce
43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42
tel. 32 327 72 77, fax 32 327 73 77
e-mail: michaela.kafka@oczechach. pl

W procesie integracji tyskiego i regionalnego Êrodowiska przedsi´biorców od samego poczàtku znaczàcy udzia∏
ma lokalne Êrodowisko akademickie. Tu dojrzewa∏a idea, by tak jak wokó∏ Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania i Nauk
Spo∏ecznych skupili si´ naukowcy, tak wokó∏ wspólnej inicjatywy spo∏ecznej zorganizowali si´ przedsi´biorcy. 

Z prof. Markiem S. Szczepaƒskim, wspó∏za∏o˝ycielem i rektorem Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania i Nauk Spo∏ecz-
nych w Tychach, laureatem zesz∏orocznej edycji nagrody „Integratora Roku” za szczególny wk∏ad w proces kon-
solidacji tyskiego biznesu, rozmawia Pawe∏ Sikora.

Z PRZYSZ¸OÂCIÑ 
SI¢ NIE WALCZY

Przedstawicielstwo czeskie w Tychach

– Umo˝liwiamy przedsi´biorcom z Czech
i Polski wzajemny kontakt i rozmowy han-
dlowe. Zapewniamy pe∏ne doradztwo i po-
moc w dope∏nieniu formalnoÊci zwiàzanych
z inwestycjami oraz promocjà za granicà.
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REKLAMA

Prezydent Miasta Tychy 
Andrzej Dziuba:

Wyzwania 
i szanse

16
grudnia 2004 r. Rada Miasta Tychy
przyj´∏a bud˝et na rok 2005. To
pierwszy taki dokument przygoto-
wany po wstàpieniu Polski do Unii

Europejskiej i ju˝ widaç wymierne korzyÊci dla
naszego miasta wynikajàce z akcesji. Dzi´ki po-
zyskaniu Êrodków zewn´trznych na inwestycje
znaczàco wzrastajà dochody. Z kolei odczuwane
przez wielu przedsi´biorców o˝ywienie gospo-
darcze przek∏ada si´ na wy˝sze ni˝ w latach po-
przednich wp∏ywy podatkowe. ¸àcznie dochody
miasta wyniosà w tym roku oko∏o 290 mln z∏.

Choç najwi´kszà pozycjà wÊród wydatków
jest oÊwiata i szeroko rozumiane utrzymanie mia-
sta, nie zaniedbujemy inwestycji: planujemy
przebudow´ drogi krajowej nr 1, budow´ ul. Ti-
schnera, modernizacj´ skrzy˝owania ulic Sikor-
skiego i Armii Krajowej oraz modernizacj´ ulicy
Rybnej. WÊród innych przedsi´wzi´ç mo˝na wy-
mieniç przebudow´ podcieni Urz´du Miasta
na potrzeby punktu obs∏ugi klienta, adaptacj´ po-
mieszczeƒ by∏ego internatu przy Technikum Bro-
warniczym na lokale komunalne, kontynuacj´
prac przy regulacji Potoku Tyskiego. W bud˝ecie
znalaz∏y si´ tak˝e pieniàdze na budow´ hali spor-
towej przy Zespole Szkó∏ Municypalnych oraz
remonty placówek oÊwiatowych. Wydatki miasta
w 2005 roku zamknà si´ kwotà ok. 297 mln z∏.

Tegoroczny bud˝et ró˝ni si´ od poprzednich,
lecz prawdziwe zmiany dopiero przed nami –
w kolejnych latach nasze bud˝ety b´dà zdomino-
wane przez realizacj´ kompleksowego programu
gospodarki wodno-Êciekowej – najwi´kszej inwe-
stycji w historii tyskiego samorzàdu. Ca∏kowity
koszt tego przedsi´wzi´cia wyniesie bez ma∏a pó∏
miliarda z∏otych, z czego oko∏o 350 mln z∏ to dota-
cja z Funduszu SpójnoÊci. Skanalizowanie miasta
i uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej to
wielkie wyzwanie organizacyjne dla w∏adz miasta,
lecz tak˝e niezwyk∏a szansa dla Êrodowiska tyskich
przedsi´biorców. Do zdobycia sà kontrakty na ma-
teria∏y i us∏ugi wartoÊci wielu milionów euro.
Od Paƒstwa aktywnoÊci zale˝y, czy si´gni´cie
z sukcesem po te pieniàdze. Wierz´, ˝e tak w∏aÊnie
si´ stanie. ••

52handel

Liczba i struktura bran˝owa tyskich 
firm z kapita∏em zagranicznym

przemys∏, produkcja

obs∏uga nieruchomoÊci

transport
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Dane nie obejmujà filii przedsi´biorstw prowadzàcych 
dzia∏alnoÊç na terenie gminy Tychy lecz op∏acajàcych 
podatki zgodnie z lokalizacjà siedziby.

Cech dla 
integracji

C
ech Rzemios∏ i Przedsi´biorczoÊci
w Tychach od kilkudziesi´ciu lat
integruje drobnych przedsi´bior-
ców. W uznaniu dla prowadzonej

przez instytucj´ aktywizacji gospodarczej
i spo∏ecznej Starszemu Cechu, Danucie Pie-
tras, przyznano w 2001 roku tytu∏ „Integrato-
ra Roku”.

W dzia∏alnoÊci Cechu mo˝na wyró˝niç
kilka obszarów. Instytucja ∏àczy obowiàzki re-
prezentanta swych cz∏onków z organizacjà
licznych kursów, szkoleƒ oraz porad dla praco-
dawców i absolwentów. Prowadzone przez
Cech zaj´cia s∏u˝à zarówno podniesieniu kwa-
lifikacji, jak i przygotowaniu do wykonywania
konkretnego zawodu lub prowadzenia samo-
dzielnej dzia∏alnoÊci. Stàd w ofercie placówki,
obok kursów BHP i kursów zawodowych, nie-
odp∏atne porady prawne i ekonomiczno-finan-
sowe (Êwiadczone g∏ównie dzi´ki osobistemu
zaanga˝owaniu zaprzyjaênionych z placówkà
prawników i specjalistów).

Wa˝nym aspektem dzia∏alnoÊci Cechu
Rzemios∏ jest rozpowszechnianie do zrzeszo-
nych w nim zak∏adów bie˝àcych informacji
z zakresu podatków, sk∏adek ZUS, aktual-
nych zmian przepisów i ustaw. – Prowadzimy
spotkania grup bran˝owych, sprawy refunda-
cji za szkolenia uczniów, pomagamy
uczniom szkó∏ zawodowych w znalezieniu
szczególnie dla nich cennych i niezastàpio-
nych praktyk w zak∏adach rzemieÊlniczych –
mówi Danuta Pietras. Pomagamy naszym
partnerom i w integrowaniu si´ ze Êrodowi-
skiem lokalnym, i w zwi´kszaniu konkuren-
cyjnoÊci us∏ug. Musz´ w tym miejscu wspo-
mnieç o du˝ej wra˝liwoÊci spo∏ecznej
zrzeszonych w Cechu rzemieÊlników, którzy
regularnie organizujà pomoc dla potrzebujà-
cych.

Cech Rzemios∏ ÊciÊle wspó∏pracuje z re-
gionalnymi instytucjami promujàcymi ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa (jest m.in. jednym
z patronów organizowanych przez OIPH Ty-
skich Targów Budownictwa i Przedsi´bior-
czoÊci). W gronie jego cz∏onków jest aktual-
nie 230 podmiotów z Tychów i najbli˝szych
okolic. Pawe∏ Sikora

J
akie sà Pana zdaniem najistotniejsze
obecnie wyzwania dla Âlàska i jakie re-
gionalne inicjatywy zamierza Pan forso-
waç jako senator RP?

– Najistotniejsze wyzwanie dla Âlàska stano-
wi obecnie zmiana modelu gospodarczego. Nale˝y
tworzyç nowe miejsca pracy w bran˝ach majàcych
przed sobà rynkowà przysz∏oÊç. Prosta recepta po-
legajàca na zamykaniu nierentownych zak∏adów
przemys∏owych oznacza jednak spo∏ecznà degra-
dacj´ regionu. Dlatego równolegle trzeba unowo-
czeÊniaç istniejàce przedsi´biorstwa, wdra˝aç in-
nowacje... Zamiast likwidowaç firmy warto
dywersyfikowaç ich dzia∏alnoÊç. 

Wa˝na jest ponadto odpowiednia polityka ka-
drowa promujàca ludzi aktywnych, uczciwych, wy-
kszta∏conych. Liczy si´ bowiem efektywnoÊç i zdol-
noÊç do rywalizacji konkurencyjnej. W tym celu
muszà zjednoczyç swoje si∏y zarówno urz´dy paƒ-
stwowe czy instytucje samorzàdowe jak te˝ sami
przedstawiciele biznesu. Nie zapominajmy o roli
parlamentarzystów, którzy powinni stanowiç spójne
i màdre prawo sprzyjajàce wyzwalaniu potencja∏u
przedsi´biorczoÊci tkwiàcego w spo∏eczeƒstwie po-
∏àczonego z dobrze rozumianym Êlàskim etosem
pracy. Ogromne znaczenie w procesie aktywizacji
zawodowej regionu majà Êrodki masowego przeka-
zu podajàce u˝yteczne informacje dotyczàce m.in.
zasad zak∏adania firm, form samozatrudnienia czy
Êwiadczenia us∏ug poszukiwanych przez nabywców. 

W zwalczaniu bezrobocia pomóc mo˝e sku-
teczne pozyskiwanie zagranicznych inwestorów,
a tak˝e otwartoÊç banków i funduszy wspierajàcych
rozwój inicjatyw gospodarczych. Warto przypo-
mnieç równie˝ jak wiele dobrego zrobi∏o powo∏anie
Specjalnych Stref Ekonomicznych np. w Tychach.
Nic nie zastàpi te˝ konsolidacji Êrodowisk lokal-
nych. Przecie˝ mamy ju˝ pi´kne przyk∏ady dawane
przez duchownych bàdê reprezentantów samorzà-
dów sprawnie w∏àczajàcych si´ w poszukiwanie czy
wr´cz tworzenie miejsc pracy dla mieszkaƒców ich
gminy bàdê parafii. Podobne postawy wymagajà
upowszechnienia. Samo czekanie na odgórne wy-
tyczne, to zbyt ma∏o. OczywiÊcie g∏os Âlàska musi
byç s∏yszany i brany pod uwag´ w stolicy, ale
na miejscu trzeba wiele zrobiç w∏asnymi si∏ami. Na-
le˝y przede wszystkim prze∏amaç biernoÊç, apati´,
zniech´cenie. Notowa∏: Wojciech Sobczak

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Klamans Âcierski:

Prze∏amaç
biernoÊç
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SPO WKP 2.3: Wzrost konkurencyjnoÊci ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw poprzez inwe-
stycje.

Program dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, które po-
siadajà siedzib´ na terytorium RP oraz mikroprzedsi´-
biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà od co
najmniej 3 lat lub dzia∏ajàcych krócej, ale w oparciu o no-
wà technologi´ (tj. stosowanà w Polsce nie d∏u˝ej ni˝ 3
lata).
• NNAA CCOO??
Dofinansowanie obejmuje: (1) modernizacje prowadzàce
do znaczàcej zmiany produktu lub procesu produkcyjne-
go, zw∏aszcza zgodne z dyrektywami UE, (2) wdra˝anie
wspólnych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, (3) zakup wy-
ników prac badawczo-rozwojowych, (4) wdra˝anie i ko-
mercjalizacj´ technologii i produktów innowacyjnych, (5)
zastosowanie i wykorzystanie technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych w procesach zarzàdzania przed-
si´biorstwem.
• IILLEE??
Dotacja wynosi nie mniej ni˝ 10 tys. z∏otych, nie wiecej
ni˝ 1.250 tys. z∏otych, ale maksymalnie 50% wydatków
kwalifikowanych (w przypadku województwa Êlàskie-
go). Nie ma ograniczeƒ co do ca∏kowitej wartoÊci prze-
prowadzanej inwestycji oraz iloÊci sk∏adanych wnio-
sków. Dofinansowanie przekraczajàce kwot´ 125 tys.
z∏otych mo˝e byç udzielone pod warunkiem, ˝e Wniosko-
dawca sfinansuje inwestycj´ Êrodkami pochodzàcymi
z kredytu lub z funduszu inwestycyjnego, w kwocie sta-
nowiàcej co najmniej 25% wnioskowanej wartoÊci dofi-
nansowania. Powy˝szy warunek nie dotyczy projektów
finansowanych w drodze leasingu.
• DDOO KKIIEEDDYY  SSKK¸̧AADDAAMMYY  WWNNIIOOSSKKII??
Drugi ju˝ termin przyjmowania wniosków og∏oszony zo-
stanie na dzieƒ 25 lutego 2005 r.

SSPPOO  WWKKPP  22..11::  WWzzrroosstt  kkoonnkkuurreennccyyjjnnooÊÊccii  mmaa∏∏yycchh
ii ÊÊrreeddnniicchh  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  ppoopprrzzeezz  ddoorraaddzzttwwoo..

Program dla MSP majàcych siedzib´ na terenie Polski
oraz mikroprzedsi´biorstw dzia∏ajàcych nie krócej ni˝ 3
lata (warunek ten nie dotyczy podmiotów dzia∏ajàcych
w oparciu o zaawansowane technologie).
• NNAA CCOO??
Doradztwo w zakresie: (1) prowadzenia przedsi´biorstwa
na terenie UE, (2) polityki jakoÊci, innowacji i nowych
technologii, (3) wprowadzania produktów na nowe rynki
zagraniczne, (5) tworzenia sieci kooperacyjnych, (6) ∏à-
czenia si´ przedsi´biorstw, (7) pozyskiwania zewn´trzne-
go finansowania na rozwój dzia∏alnoÊci gospodarczej.
• IILLEE??
Od 2,5 tys. z∏otych do maks. 250 tys. z∏otych, ale nie
wi´cej ni˝ 50% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich
projektów (z wyjàtkiem doradztwa dla mikroprzedsi´-
biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w opar-
ciu o wykorzystanie zaawansowanych technologii, gdzie
pomoc wynosi do 100% kosztów).
• DDOO KKIIEEDDYY  SSKK¸̧AADDAAMMYY  WWNNIIOOSSKKII??
Terminy naboru wniosków nie zosta∏y jeszcze oficjalnie
og∏oszone, przewidywane terminy: 30 marca 2005, 24
czerwca 2005 r., 16 wrzeÊnia 2005 r., 5 grudnia 2005 r.

SSPPOO  WWKKPP  22..22..11::  WWssppaarrcciiee  ddllaa  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  ddoo--
kkoonnuujjààccyycchh  nnoowwyycchh  iinnwweessttyyccjjii..

Program dla MSP oraz du˝ych przedsi´biorstw prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie Polski i do-
konujàcych nowych inwestycji.
• NNAA CCOO??
Wsparcie obejmuje dotacje dla przedsi´biorstw inwestu-
jàcych w utworzenie lub rozbudow´ przedsi´biorstwa
(produkcyjnego, us∏ugowego), inwestujàcych w zasad-
niczà zmian´ produktu, produkcji, lub procesu produkcyj-

nego, a tak˝e tworzenie nowych miejsc pracy zwiàza-
nych z nowymi inwestycjami.
• IILLEE??
50% kosztów dla du˝ych przedsi´biorców i 65% dla MSP.
Przewidziano dotacje: inwestycyjnà o wartoÊci nieprze-
kraczajàcej po∏owy maksymalnej intensywnoÊci pomocy
publicznej (do 100 tys. euro) oraz dotacj´ na utworzenie
nowych miejsc pracy (4 tys. euro na stanowisko pracy).
• DDOO KKIIEEDDYY  SSKK¸̧AADDAAMMYY  WWNNIIOOSSKKII??
Od 1 do 31 stycznia 2005 r. oraz od 1 do 30 czerwca
2005.

SSPPOO  WWKKPP  22..22..22::  WWzzrroosstt  iinntteerrnnaaccjjoonnaalliizzaaccjjii  pprrzzeedd--
ssii´́bbiioorrssttww..

Program dla przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà na terenie Polski (niezale˝nie od wielkoÊci).
• NNAA CCOO??
Pokrycie cz´Êci kosztów udzia∏u przedsí biorców w targach
i wystawach mí dzynarodowych oraz misjach gospodar-
czych zwiàzanych z targami i wystawami za granicà.
• IILLEE??
50% ca∏oÊci wydatków kwalifikowanych projektu, jednak
nie wi´cej ni˝ 20 tys. z∏otych w przypadku targów i wy-
staw i nie wi´cej ni˝ 7,5 tys. z∏otych w przypadku misji.
• DDOO KKIIEEDDYY  SSKK¸̧AADDAAMMYY  WWNNIIOOSSKKII??
Nabór wniosków od 2 sierpnia 2004 r. w trybie ciàg∏ym,
nie póêniej ni˝: (1) na 14 tygodni przed datà rozpocz´cia
targów lub wystawy w przypadku wnioskowania o dofi-
nansowanie do udzia∏u w targach i wystawach, (2) nie
póêniej ni˝ na 12 tygodni przed datà rozpocz´cia misji go-
spodarczej, (3) nie póêniej ni˝ na 4 miesiàce przed rozpo-
cz´ciem wyjazdowej misji gospodarczej.

SSPPOO  WWKKPP  22..44::  WWssppaarrcciiee  ddllaa  iinnwweessttyyccjjii  ww zzaakkrreessiiee
ddoossttoossoowwyywwaanniiaa  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  ddoo wwyymmooggóóww
oocchhrroonnyy  ÊÊrrooddoowwiisskkaa..

Program dla MSP oraz du˝ych przedsi´biorstw.
• NNAA CCOO??
Wsparcie dla przedsi´biorstw w zakresie gospodarki
wodno-Êciekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpa-
dami przemys∏owymi i niebezpiecznymi oraz w zakresie
przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego.
• IILLEE??
50% kosztów dla du˝ych przedsi´biorców, 65% dla MSP,
jednak nie wi´cej ni˝ 5 mln euro.
• DDOO KKIIEEDDYY  SSKK¸̧AADDAAMMYY  WWNNIIOOSSKKII??
Wnioski przyjmowane sà od 17 stycznia 2005 r. do 18
marca 2005 roku w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie.

ZZPPOORRRR  33..44..

Program dla mikroprzedsi´biorstw dzia∏ajàcych nie d∏u˝ej
ni˝ 3 lata.
• NNAA CCOO??
Doradztwo oraz inwestycje, w tym: utworzenie, rozbudo-
wa lub nabycie przedsi´biorstwa, rozszerzenie zakresu
dzia∏alnoÊci gospodarczej, rozpocz´cie w przedsi´bior-
stwie dzia∏aƒ obejmujàcych dokonywanie zasadniczych
zmian produkcji bàdê procesu produkcyjnego, zmia-
n´ wyrobu lub us∏ugi, unowoczeÊnienie wyposa˝enia
niezb´dnego do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
firmy, modernizacja Êrodków produkcji.
• IILLEE??
(1) dofinansowanie dla projektu doradczego: do 5 tys.
euro równowartoÊci w z∏otych i 50% kwalifikujàcego si´
kosztu. (2) dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego:
do 50 tys. euro (równowartoÊci w z∏otych) i nie wi´cej
ni˝ 65% kosztów projektu (w województwie Êlàskim).
• DDOO KKIIEEDDYY  SSKK¸̧AADDAAMMYY  WWNNIIOOSSKKII??
I termin: 1-30 marzec 2005 roku.

Wnioski wraz z za∏àcznikami sk∏adamy
w jednym oryginale i jednej kopii w Regio-
nalnej Instytucji Finansujàcej, jakà dla woje-
wództwa Êlàskiego jest GórnoÊlàska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach,
ul. Wita Stwosza 31 40-042 Katowice, tel. (0-
32) 201-40-56 fax. (0-32) 257-95-29.

RIF wybieramy ze wzgl´du na miejsce
prowadzonej inwestycji – lokalizacja siedzi-
by wnioskodawcy nie jest istotna. Do wnio-
sku dodatkowo za∏àczamy dyskietk´ z wersjà
elektronicznà wniosku i biznesplanu. Ocena
formalna dokonywana jest na bie˝àco, infor-
macja o jej wyniku trafia do Wnioskodawcy
najpóêniej w ciàgu 20 dni od up∏ywu terminu
sk∏adania wniosków. Po podpisaniu umowy
dotacyjnej oraz zrealizowaniu inwestycji
przedsi´biorca przedk∏ada sprawozdanie z re-
alizacji inwestycji, na podstawie którego wy-
p∏acana jest dotacja.

PHARE 2003. W roku 2005 przewidy-
wany jest start programów pomocowych
z ostatniego funduszu przedakcesyjnego do-
st´pnego dla Polski. Dofinansowanie obejmie
zarówno dzia∏ania doradcze, jak i inwestycyj-
ne. Szczegó∏owe dane dost´pne b´dà na stro-
nach internetowych Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsi´biorczoÊci SA (www.parp.gov.pl). 

Oprac. Krzysztof Sykta, Pawe∏ Sikora

W
eejjÊÊcciiee  nnaasszzeeggoo  kkrraajjuu  ddoo UUnniiii
EEuurrooppeejjsskkiieejj  oottwwiieerraa  pprrzzeedd
ppoollsskkiimmii  pprrzzeeddssii´́bbiioorrccaammii
nnoowwee  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  ppoozzyysskkii--

wwaanniiaa  ÊÊrrooddkkóóww  nnaa ddzziiaa∏∏aanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnnee
ii rreessttrruukkttuurryyzzaaccyyjjnnee..  PPoollsskkaa  ww llaattaacchh  22000044--
22000066  oottrrzzyymmaa  zz bbuudd˝̋eettuu  UUnniiii  ookk..  1122,,88  mmlldd  eeuu--
rroo..  DDuu˝̋aa  cczz´́ÊÊçç  tteejj  kkwwoottyy  ((6655  %%))  pprrzzeezznnaacczzoo--
nnaa zzoossttaa∏∏aa  nnaa ffiinnaannssoowwaannee  zz ffuunndduusszzyy
ssttrruukkttuurraallnnyycchh  PPrrooggrraammyy  OOppeerraaccyyjjnnee  uukkiieerruunn--
kkoowwaannee  nnaa rroozzwwóójj  iinnwweessttyyccyyjjnnyy,,  iinnffrraassttrruukk--
ttuurraallnnyy  oorraazz  ssppoo∏∏eecczznnyy..  GG∏∏óówwnnee  nnaarrzz´́ddzziiee  rroozz--
wwoojjuu  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  ssttaannoowwii  SSeekkttoorroowwyy
PPrrooggrraamm  OOppeerraaccyyjjnnyy  WWzzrroosstt  KKoonnkkuurreennccyyjjnnoo--
ÊÊccii  PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  ((ww sskkrróócciiee::  SSPPOO  WWKKPP)),,
aaddrreessoowwaannyy  zzaarróówwnnoo  ddoo ppooddmmiioottóóww  ssffeerryy
oottoocczzeenniiaa  bbiizznneessuu,,  jjaakk  ii bbeezzppooÊÊrreeddnniioo
ddoo pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  wwssppaarr--
cciieemm  iinnwweessttyyccyyjjnnyymm  oorraazz  ddoorraaddcczzyymm..  

JAK KORZYSTAå Z UNII?JAK KORZYSTAå Z UNII?

ª wnioski zawsze nale˝y sk∏adaç co
najmniej na 7 dni przed terminem koƒ-
cowym

ª wsparcie ma charakter refundacji,
co oznacza, ˝e wnioskowana kwota wy-
p∏acana jest dopiero po zakoƒczeniu in-
westycji i z∏o˝eniu sprawozdania koƒco-
wego. Inwestycja mo˝e byç w ca∏oÊci
prefinansowana

ª wnioski przygotowywaç nale˝y
w oparciu o wzory zamieszczone na stro-
nach internetowych PARP
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E
ksperyment – z definicji – wcale nie mu-
sia∏ zakoƒczyç si´ powodzeniem. Wszak
dokonano go na ˝ywej tkance: w czasie
funkcjonowania, bez taryfy ulgowej i do-

Êwiadczeƒ. O powodzeniu zdecydowa∏a jednak de-
terminacji i wiara w... zdrowy rozsàdek, który mu-
si pojawiç si´ w polityce ochrony zdrowia. 

Od 1 listopada 1998 roku wyodr´bniono Przy-
chodni´ Nr 10 ze struktury Miejskiego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej w Tychach. O ocen´ tamtej de-
cyzji i kondycj´ dzisiejszego „Hipokratesa” pyta-
my dr. Janusza Mierzw´, dyrektora placówki:

– Tamte decyzje i zmagania z materià, nieraz
zaskakujàcà, sà ju˝ historià. Min´∏o zaledwie szeÊç
lat i znajdujemy si´ nie tylko w nowej rzeczywisto-
Êci podmiotowej – jako spó∏ka z o.o. – lecz rów-
nie˝ z nowà jakoÊcià i realiami ekonomicznymi.

Zatem mo˝emy mówiç o sukcesie?
– Z pewnoÊcià, nawet gdyby mia∏o to brzmieç

nieskromnie. Lecz prosz´ pami´taç, ̋ e przekszta∏ca-
nie w obszarze ochrony zdrowia oznacza∏o wtedy
podj´cie wyzwania na nieznanà przysz∏oÊç, na w∏a-
sne ryzyko i z dosyç mgliÊcie rysujàcymi si´ per-
spektywami tak zwanej „reformy”. A przecie˝
wszystko odbywa∏o si´ w pe∏nych ruchu, bez prze-

rwy w Êwiadczeniu us∏ug i bez masowych zwolnieƒ.
Co da∏a prywatyzacja by∏ym pacjentom

„10” dziÊ „Hipokratesa”?
– MyÊl´, ˝e jakoÊç us∏ug i ich dost´pnoÊç. Po-

nadto lepsze warunki – powoli, lecz systematycz-
nie modernizujemy placówk´, zmienia si´ jej wy-
glàd, kupujemy nowe urzàdzenia, wprowadzamy
nowe, nowoczeÊniejsze procedury. 

Starcza pieni´dzy?
– O! Skàd˝e, ka˝da wydana z∏otówka musi

byç g∏´boko przeanalizowana. A ko∏dra jest kró-
ciutka, je˝eli nie coraz krótsza: p∏ace ciàgnà si´
w ogonie wieloletnich zaniedbaƒ, budynek wyma-
ga systematycznych remontów bie˝àcych i moder-
nizacji, urzàdzenia starzejà si´ i dekapitalizujà.
A sukcesów reformy finansowania ochrony zdro-
wia jak nie widaç, tak nie ma...

Czego ˝yczà sobie w „Hipokratesie”?
– StabilnoÊci systemowej, czyli mo˝liwoÊci

zaplanowania rozwoju, bez strachu, ˝e nie starczy
Êrodków na us∏ugi i p∏ace. Zarówno pacjent, jak
i pracownik nie mo˝e byç straszony widmem ko-
lejnej reformy w reformie.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏: Gabriel M. Kula

WYDAWCA
Okr´gowa Izba Przemys∏owo-Handlowa 

w Tychach Sp. z o.o.
ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy, 
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e-mail: izba@izba.tychy.pl, www.izba.tychy.pl

REDAKTOR PROWADZÑCY:
Pawe∏ Sikora, Dyrektor Okr´gowej 

Izby Przemys∏owo-Handlowej w Tychach
tel./fax (32) 327 72 77, e-mail: impuls@izba.tychy.pl
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P
owiatowy Urzàd Pracy w Tychach swym
zasi´giem obejmuje teren miasta Tychy
i powiatu bieruƒsko – l´dziƒskiego. PUP
wykonujàc zadania powiatowych w∏adz

samorzàdowych na lokalnym rynku pracy, kieruje
swoje us∏ugi do pracodawców i osób bezrobotnych
oraz poszukujàcych pracy.

Us∏ugi Êwiadczone przez s∏u˝by zatrudnienia
PUP Tychy na rzecz pracodawców, to przede
wszystkim: pomoc w znalezieniu odpowiednich
pracowników, wsparcie finansowe przy zatrudnia-
niu nowych kadr oraz szkolenia bezrobotnych
pod potrzeby przedsi´biorców. Doradcy zawodowi
PUP Tychy, wykorzystujàc licencjonowane testy
psychologiczne, mogà pomóc pracodawcom w do-
borze kandydatów do pracy na stanowiska wymaga-
jàce szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
W sytuacji, gdy po stronie pracodawcy istnieje po-
trzeba spotkania z wi´kszà grupà kandydatów
do pracy, s∏u˝by zatrudnienia PUP Tychy gwarantu-
jà zorganizowanie na terenie urz´du gie∏dy pracy.

PUP Tychy mo˝e zrefundowaç pracodawcy
koszty wyposa˝enia lub doposa˝enia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymal-
nie pracodawcy z tego tytu∏u mo˝e zostaç wyp∏aco-

na kwota wynoszàca 300% przeci´tnego wynagro-
dzenia – pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego
przez okres co najmniej 12 miesi´cy w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy. Innymi instrumentami aktywi-
zacji osób bezrobotnych sà sta˝e i przygotowania
zawodowe w miejscu pracy. W tych przypadkach
bezrobotni nabywajà w miejscu pracy nowe kwali-
fikacje, bàdê umiej´tnoÊci praktyczne bez nawiàzy-
wania stosunku pracy z pracodawcà, a za Êwiadczo-
nà prac´ otrzymujà stypendium p∏acone przez PUP
Tychy w wysokoÊci ok. 450 z∏ netto. 

Przedsi´biorca, który jest zainteresowany za-
trudnieniem pracownika o okreÊlonych kwalifika-
cjach, mo˝e zwróciç si´ do urz´du pracy o sfinan-
sowanie szkolenia osoby bezrobotnej w trybie
szkolenia indywidualnego. PUP Tychy organizuje
równie˝ szkolenia grupowe w oparciu o rzeczywi-
ste potrzeby rynku pracy.

Wszystkich pracodawców serdecznie zapra-
szamy do kontaktów ze s∏u˝bami zatrudnienia PUP
Tychy. ••

Prezentujemy wywiad z dr. Januszem Mierzwà, za∏o˝ycielem Tyskiego Klubu Lekarza i stowa-
rzyszenia Klubu Serce, organizatorem I Forum Tyskiej S∏u˝by Zdrowia i jednym z reprezentan-
tów Êrodowiska medycznego w pracach Komisji Zdrowia Rady Miasta, laureatem tytu∏u „Inte-
grator Roku 2002”, dziÊ tak˝e lekarzem-mened˝erem...

Integrator w ochronie zdrowia

Analiza i aktywizacja rynku pracy

PUP w Tychach a pracodawcy

Powiatowy Urzàd Pracy w Tychach
tel./ fax 780-26-26 

e-mail: katy@praca.gov.pl
www.pup.tychy.pl

W powo∏anym przy OIPH Centrum Aktywizacji Rynku Pracy badamy stan i za-
potrzebowanie lokalnego rynku pracy. Sondujemy aktualnà kondycj´ firm i prowa-
dzimy szkolenia majàce na celu optymalizacj´ metod i zwi´kszenie efektywnoÊci tak
samej edukacji zawodowej, jak i polityki kadrowej przedsi´biorstw. Bie˝àcy monito-
ring zmian i innowacji ma pozwoliç na precyzyjne okreÊlenie potrzeb lokalnego ryn-
ku pracy teraz i w przysz∏oÊci. Pierwszym etapem dzia∏alnoÊci CARP sà badania an-
kietowe w grupie lokalnych firm, prowadzone we wspó∏pracy z tyskim PUP.
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REKLAMA

To
najwi´ksza w po∏udniowej Polsce im-
preza poÊwi´cona wspó∏pracy przed-
si´biorców szwedzkich i polskich. Co
roku mo˝na mówiç o jej wymiernych

efektach w postaci bàdê nowych kontraktów, bàdê
intensyfikacji wymiany towarów i doÊwiadczeƒ.
V Forum Gospodarcze zgromadzi∏o w hotelu Noma
Residence w Promnicach ∏àcznie ponad 70 osób. 

Zanim rozpocz´∏y si´ panele dyskusyjne z udzia-
∏em ekspertów i zebranych goÊci, g∏os zabrali delega-
ci w∏adz paƒstwowych Szwecji i Polski, organizatorzy
spotkania i przedstawiciele zaproszonych instytucji. 

Szwedzkie zach´ty
Wystàpienia zainaugurowa∏ minister ds. go-

spodarczych ambasady Królestwa Szwecji w Pol-
sce Hans Andersson wyk∏adem na temat mo˝liwo-
Êci rozwoju wspó∏pracy gospodarczej pomi´dzy
Polskà i Szwecjà w ramach Unii. Minister przed-
stawi∏ obecny stan wymiany gospodarczej obu kra-
jów i dokona∏ prezentacji projektowanych przez
rzàd Szwecji udogodnieƒ s∏u˝àcych jej dalszej in-
tensyfikacji. Na poparcie s∏ów ministra z ofertà po-
Êredniczenia w relacjach z partnerami ze Szwecji

wystàpi∏a Miriam Walfisz ze szwedzkiego Biura
Radcy Handlowego w Warszawie.

Zysk z ekologii
Motywem przewodnim zorganizowanych paneli

dyskusyjnych by∏o wykorzystanie biomasy do pro-
dukcji biogazu: jako paliwa dla elektrociep∏owni oraz
taboru komunikacji miejskiej. W obu kwestiach
szwedzcy praktycy sà liderami w skali Êwiatowej. Ich
obecnoÊç potraktowano wi´c jako okazj´ do rzeczo-
wej dyskusji. Dla przedstawicieli lokalnych przedsi´-
biorstw interesujàcy okaza∏ si´ zw∏aszcza wyk∏ad pre-
zesa firmy Ekoterra Cons., Jerzego Krzy˝owskiego,
dotyczàcy gospodarki biomasà w bliêniaczym Ty-
chom (identyczna liczba mieszkaƒców i wolumen od-

padów organicznych) szwedzkim mieÊcie Vasteras.
W panelach wystàpili z przemówieniami tak˝e: Peter
Boisen (ENGVA), W∏odzimierz Blasiak (Królewska
Akademia Techniczna w Sztokholmie), Bjorn Fors-
berg i Dariusz Szewczyk (Varmeteksnisk Service).

Nale˝y wspomnieç o towarzyszàcych tego-
rocznym „Dniom Szwecji” imprezom kulturalnym,
które mia∏y miejsce w tyskim Teatrze Ma∏ym. Od-
bywajàce si´ tam spektakle i prezentacje wskaza∏y
na w∏aÊciwe ca∏emu Êwiatowemu biznesowi odnie-
sienia do uniwersalnych wartoÊci kultury. Na nie
te˝ powo∏ywa∏ si´, wzywajàc zaproszonych przed-
si´biorców do intensywnych dzia∏aƒ charytatyw-
nych, prezes mi´dzynarodowej organizacji „Star of
Hope” Erik Gunnar Eriksson. Rafa∏ Darmo
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DNI SZWECJI
i V FORUM GOSPODARCZE

Cz´Êç seminaryjna V Forum Gospo-
darczego. Od lewej w pierwszym
rz´dzie siedzà: Jan Henrik Amberg,
Hans Andersson, Henryk Borczyk,
(w rz´dzie drugim) Björn Forsberg,
Jerzy Krzy˝owski, Miriam Walfisz.

• dokoƒczenie ze str. 1


