
Tyski Lider 
Przedsi´biorczoÊci

W
tym roku poraz ko-
lejny Okr´gowa Izba
Przemys∏owo-Han-
dlowa w Tychach

przyzna statuetki „Tyskiego Lidera
Przedsi´biorczoÊci”. Presti˝owe trofea

trafià do firm wyró˝niajàcych si´ przede
wszystkim dynamikà rozwoju i unikalno-

Êcià oferty. Tyskie przedsi´biorstwa uhono-
rujemy wr´czajàc nagrody g∏ówne i wyró˝-
nienia w trzech g∏ównych kategoriach: „Fir-
ma”, „Produkt” oraz „Us∏uga”. Podczas gali
„Tyskiego Lidera Przedsi´biorczoÊci” przy-
znana zostanie tak˝e „Nagroda Specjalna”
oraz wyró˝nienie dla „Najlepszego Produktu
Finansowego”. 

Do czerwca br. w ramach prowa-
dzonego przez Okr´gowà Izb´
Przemys∏owo-Handlowà w Ty-
chach projektu „Samozatrud-
nienie szansà – promocja idei
przedsi´biorczoÊci w powiecie
tyskim” na obszarze Tychów po-
wstanie kolejnych 15 firm. Drugie
tyle rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç w po-
przednich miesiàcach. W ca∏ym
okresie realizacji projektu Izba wy-
promuje tym samym ∏àcznie 45 no-
wych podmiotów. 

Rozpocz´∏a si´ ostatnia edycja projektu.
Jej uczestnicy oprócz kompleksowego
wsparcia szkoleniowo-doradczego zyskajà
równie˝ dofinansowanie uruchamianego
przedsi´wzi´cia w formie bezzwrotnej dota-
cji inwestycyjnej (do 20 tys. z∏otych) i po-
mostowej (700 z∏ wyp∏acane co miesiàc
przez okres pó∏ roku).

Dystrybucja Êrodków prowadzona jest
w ramach „Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego – Dzia∏anie
2.5 Promocja Przedsi´biorczoÊci”. Podstawo-
wym celem projektu jest aktywne wspieranie
zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawa-
nia nowych mikroprzedsi´biorstw oraz zapew-
nienie im pomocy w zakresie bezp∏atnych
szkoleƒ i doradztwa specjalistycznego. Firmy
otwierane w ramach projektu otrzymujà pomoc
doradczà w zale˝noÊci od zg∏aszanych potrzeb.

• wi´cej str. 4-5

Magazyn Przedsi´biorczoÊci i Integracji Regionalnej

20 000 z∏ na start – „Samozatrudnienie szansà” • Jak korzystaç z Unii? – programy i dotacje krok po kroku • „Gospodarka
Âciekowa w Tychach” • KIGNET – system wsparcia • Walne Zgromadzenie Cz∏onków OIPH Tychy • Kalendarium

Na pierwszym planie od lewej reprezentanci firm-laureatów poprzedniej
edycji „Tyskiego Lidera Przedsi´biorczoÊci”: Adam Antosiewicz, Synergia
(w kategorii „Firma”); Zdzis∏aw Arlet, Fiat Auto Poland SA („Produkt”);
Krzysztof Król, Restauracja „Szatnia” („Us∏uga”)
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W
minionym okresie dzia∏alnoÊç Izby
podporzàdkowana by∏a dwóm klu-
czowym zadaniom: inspirowaniu
rozwoju lokalnych przedsi´biorstw

i ich integracji w obliczu wejÊcia Polski do UE.
Zadania te podj´to zarówno w ramach wyodr´b-
nionych agend, jak i cyklicznych spotkaƒ przed-
si´biorców.

Warto wskazaç na integrujàcà Êrodowisko
bran˝owe dzia∏alnoÊç podleg∏ych Izbie Komite-
tów: Budowlanego, Medycznego i Komunalne-
go, nie zapominajàc o organizowanych przez nie
licznych seminariach i konferencjach tematycz-
nych. Kalendarz sta∏ych spotkaƒ firm cz∏onkow-
skich OIPH w Tychach uzupe∏ni∏y obrady Ty-
skiego Klubu Biznesu i coroczne: presti˝owe
„Forum Gospodarcze” w ramach „Dni Szwe-
cji”, gala konkursu „Integrator Roku” i „Mece-
nas Kultury i Sztuki”, gala konkursu „Tyski Li-
der Przedsi´biorczoÊci” i masowe „Tyskie
Targi Budownictwa i Przedsi´biorczoÊci” (co
roku ponad 100 wystawców z kraju i zagranicy
oraz 5000 zwiedzajàcych). 

Nie brakuje w okresie czterech lat funkcjono-
wania ust´pujàcego Zarzàdu przedsi´wzi´ç d∏ugo-
falowych, w których przejawia si´ troska Izby za-
równo o rozwój tyskich firm (badania rynku
w ramach projektu „Centrum Aktywizacji Ryn-
ku Pracy”), jak i przysz∏e oblicze lokalnej przed-
si´biorczoÊci (projekty: „Teraz Przedsi´bior-
czoÊç” i realizowane obecnie „Samozatrudnienie
szansà” oraz „KIGNET”).

Tematy te podejmowa∏y konsekwentnie licz-
ne seminaria , szkolenia i – równie˝ mi´dzynaro-
dowe – konferencje, poÊwi´cone m.in. cz∏onkow-
stwu Polski w UE, programom pomocowym,
êród∏om finansowania inwestycji czy zagadnie-
niom zwiàzanym z zarzàdzaniem przedsi´bior-
stwem. ÂciÊle merytoryczny charakter mia∏y tak˝e
organizowane przez Izb´ krajowe i zagraniczne
misje wyjazdowe (Czechy, S∏owacja, Chorwacja,
Ukraina) oraz konsultacje z ekspertami i meryto-
rycznymi przedstawicielami placówek dyploma-
tycznych (m. in. Andrzej SoÊnierz, Ma∏gorzata

Handzlik, Richard Mbewe, Taras Fedak, Mats
Staffansson, Bedrich Kopecky, Schewach Weiss,
Hans Andersson, Johnny Bröndt, Bernard B∏asz-
czyk). Wielokrotnie ich wynikiem, jak w przypad-
ku relacji z partnerami ze Szwecji, by∏y wymierne
korzyÊci w postaci kontraktów dla lokalnych
firm. Skutkiem zainteresowania ze strony firm
cz∏onkowskich rynkiem Republiki Czeskiej by∏o
natomiast powo∏anie przy OIPH w paêdzierniku
2004 roku przedstawicielstwa Czesko-Polskiej
Izby Handlowej z Ostrawy.

OIPH zapewni∏a swym cz∏onkom regularny
dialog z reprezentantami w∏adz lokalnych i paƒ-
stwowych. W omawianym okresie wielokrotnie
goÊciliÊmy w Tychach parlamentarzystów, depu-
towanych do Parlamentu Europejskiego, przed-
stawicieli administracji paƒstwowej, najwy˝-
szych rangà przedstawicieli w∏adz wojewódzkich
i szefów urz´dów odpowiedzialnych za rozwój
gospodarki Âlàska i Polski.

Okr´gowa Izba Przemys∏owo-Handlowa
w Tychach liczy obecnie ponad 150 aktywnych
cz∏onków, wÊród których sà firmy i instytucje za-
równo z Tychów, jak i powiatów oÊciennych (Bie-
ruƒ, Mys∏owice, Katowice, Miko∏ów, Pszczyna).

13-15.05.2005 Tyskie Targi Budownictwa i Przedsi´-
biorczoÊci oraz gala konkursu „Tyskiego Lidera Przedsi´-
biorczoÊci”, podczas której uhonorowano nast´pujàce fir-
my: Âlàska Gie∏da Kwiatowa Firma SYNERGIA (nagroda
g∏ówna, kategoria „Firma”), „JAR-POL” Jaros∏aw Sroka
(wyró˝nienie, „Firma”), FH „U Rzepki” S. j (wyró˝nienie,
„Firma”), Fiat Panda – FIAT Auto Poland SA (nagroda g∏ów-
na, kategoria „Produkt”), Linia Premium – Ekoland Sp.
z o.o. (wyró˝nienie, „Produkt”), Retopal – KWK „Piast”
(wyró˝nienie, „Produkt”), Restauracja „Szatnia” (nagroda
g∏ówna, „Us∏uga”), ZU-P „Wis∏a” Krzysztof Przewoênik (wy-
ró˝nienie, „Us∏uga”), Zak∏ad Instalacyjny Czop Zbigniew
(wyró˝nienie, „Us∏uga”), Tyskie Browary Ksià˝´ce („Nagro-
da Specjalna”), GKS Tychy („Nagroda Specjalna”), „Pakiet
Harmonium” – Bank BPH S.A. Oddzia∏ w Mys∏owicach
(„Najlepszy Produkt Finansowy”). W kategorii „M∏odzi
Przedsi´biorczy” przyznano dwie równorz´dne nagrody
dla: Grzegorza Kajzera (Technikum nr 3 w Tychach) oraz Ro-
berta Buli i Piotra Jasiƒskiego (ZS nr 5 w Tychach). 

19.05.2005 Jednodniowe szkolenie pt. „Negocjacje”
organizowane przez OIPH we wspó∏pracy z Business
Center 1.

24.05.2005 Szkolenie dla osób poszukujàcych pra-
cy „Kreowanie w∏asnego wizerunku” prowadzone
w ramach realizowanego przez Izb´ Centrum Aktywi-
zacji Rynku Pracy.

7.06.2005 Nieodp∏atne szkolenie dla osób poszukujà-
cych pracy „Style rozwiàzywania konfliktów” prowadzone
w ramach Centrum Aktywizacji Rynku Pracy.

9.06.2005 Szkolenie „Ochrona danych osobowych
w Êwietle obecnego prawa, ocena ryzyka firmy w zakre-
sie ochrony danych osobowych i metody jego minimaliza-
cji. Zabezpieczenie techniczne lokali firmy oraz wytyczne
do zabezpieczenia systemu komputerowego”. Szkolenie
prowadzi Anna S∏odczyk (agencja ASA).

13-14.06.2005 Dwudniowe szkolenie „Procedury
kontraktowe FIDIC”. Szkolenie wskazuje praktyczne
aspekty realizacji kontraktów budowlanych i uwzgl´dnia
g∏ówne problemy zwiàzane z inwestycjami realizowanymi
w ramach programu „Gospodarka Âciekowa w Tychach”.

15.06.2005 Jednodniowe szkolenie „Coaching. Pre-
zentacja zagadnienia oraz g∏ównych technik budowania
i kierowania zespo∏em”.

15.06.2005 Seminarium informacyjne poÊwi´cone
mo˝liwoÊci dofinansowania inwestycji ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw w ramach funduszu PHARE 2003
organizowane przez Okr´gowà Izb´ Przemys∏owo-Han-
dlowà w Tychach oraz Deutsche Bank.

21.06.2005 Nieodp∏atne szkolenie dla osób poszukujà-
cych pracy „Bilans w∏asnych mocnych i s∏abych stron”
prowadzone w ramach realizowanego przez Izb´ Centrum
Aktywizacji Rynku Pracy.

30.06.2005 Szkolenie „Ochrona danych osobo-
wych w Êwietle obecnego prawa, ocena ryzyka firmy
w zakresie ochrony danych osobowych i metody jego
minimalizacji. Zabezpieczenie techniczne lokali firmy
oraz wytyczne do zabezpieczenia systemu komputero-
wego”. Szkolenie adresowane do pracowników admi-
nistracji, dzia∏ów kadr i obs∏ugi klienta prowadzi An-
na S∏odczyk (agencja ASA). 

OD MAJA DO KWIETNIA. Kalendarium dzia∏alnoÊci OIPH w Tychach

Zbli˝ajàce si´ Walne Zgromadzenie Cz∏onków Okr´gowej Izby Przemys∏owo-Handlo-
wej w Tychach ma w tym roku charakter sprawozdawczo-wyborczy i zakoƒczy si´
wyborem zarzàdu nowej kadencji. Podsumowujàc ostatnie cztery lata dzia∏alnoÊci
Izby, koncentrujemy si´ na przedstawieniu najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç – najsilniej
wp∏ywajàcych na rozwój i integracj´ tyskiej przedsi´biorczoÊci. 

6 maj 2005 r. Mi´dzynarodowa konferencja „Rok w Unii. Przedsi´biorcy w perspektywie wspó∏pracy regionów europejskich”. Patronat nad konferencjà obj´li: Podsekre-
tarz Stanu w UKIE Tomasz Nowakowski, Marsza∏ek Województwa Âlàskiego Micha∏ Czarski, a tak˝e media: Rzeczpospolita, Integracja Europejska, Radio Katowice, CXO, Han-
del i Zarzàdzanie. Wydarzenie gromadzi blisko 150 uczestników. Na zdj´ciach powy˝ej goÊcie konferencji (od lewej): Micha∏ Czarski – Marsza∏ek Województwa Âlàskiego,
Ma∏gorzata Handzlik – Pose∏ Parlamentu Europejskiego, Gra˝yna Staniszewska – Pose∏ Parlamentu Europejskiego, dr Jan Olbrycht – Pose∏ Parlamentu Europejskiego, Barbara
Daniel – Wiceprezes GARR S.A., dr Maciej Grabowski – Wiceprezes Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà.

MIN¢¸A KADENCJA

Sala obrad ubieg∏orocznego,
szóstego z kolei „Forum Gospodar-
czego” w ramach „Dni Szwecji”
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Od wydawcy

P rzedstawiamy kolejny numer maga-
zynu „Impuls”. Prezentujemy w nim
najwa˝niejsze firmowane przez Izb´
wydarzenia, zapowiadamy kolejne

przedsi´wzi´cia adresowane do lokalnego Êro-
dowiska biznesu. Przypomnimy wszystkie zre-
alizowane w ostatnim roku projekty i omawia-
my wyniki najwa˝niejszych z nich. 

Rozpoczynamy od informacji o tegorocz-
nej gali konkursu „Tyskiego Lidera Przedsi´-
biorczoÊci” i zaproszenia do udzia∏u w Tyskich
Targach Budownictwa i Przedsi´biorczoÊci –
liczymy, ˝e nie zabraknie ch´tnych zarówno
do ich zwiedzenia, jak i zaprezentowania ofer-
ty. Informacje dla przedstawicieli bran˝y bu-
dowlanej uzupe∏niamy doniesieniami z obrad
Komitetu Budowlanego.

G∏ównym punktem obecnego numeru
„Impulsu” jest jednak omówienie realizowa-
nego przez Izb´ projektu „Samozatrudnienie
szansà – promocja idei przedsi´biorczoÊci
w powiecie tyskim”, w ramach którego po-
wsta∏o ju˝ 27 nowych podmiotów, a nast´pne

15 uruchomi swà dzia∏alnoÊç w kolejnych mie-
siàcach. Równie wymiernych rezultatów spo-
dziewamy si´ równie˝ po wdra˝anym projekcie
KIGNET, którego celem jest wykszta∏cenie
ogólnopolskiej sieci us∏ug wspierajàcych roz-
wój ponadregionalnej wspó∏pracy firm i insty-
tucji (str. 6). Oba projekty wspomagamy Êrod-
kami UE. Liczymy, ˝e skorzystajà Paƒstwo
z naszych doÊwiadczeƒ w tym zakresie i uzna-
jà za pomocne nie tylko zamieszczone w maga-
zynie wskazówki, ale i przygotowane doradz-
two (rubryka „Zaproszenia”). 

Magazyn trafia do Paƒstwa w przeddzieƒ
Walnego Zgromadzenia Cz∏onków Okr´gowej
Izby Przemys∏owo-Handlowej w Tychach,
które w tym roku ma charakter sprawozdaw-
czo-wyborczy, a wi´c w praktyce zdecyduje
o sk∏adzie osobowym zarzàdu nowej kadencji
i polityce Izby na kolejne lata.

Z tego miejsca dzi´kujemy wszystkim,
którzy wspierali Izb´ w jej dzia∏alnoÊci.
MyÊl´, ˝e by∏ to okres udany, zarówno dla
naszej instytucji, jak i tyskich firm.

Zbigniew Gieleciak 
Prezes Zarzàdu OIPH w Tychach 

12.07.2005 Szkolenie „Tworzenie wniosków
do programów pomocowych UE. Aplikowanie o Êrod-
ki z SPO »Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw«”.
W programie m.in. przygotowanie niezb´dnych doku-
mentów stanowiàcych za∏àczniki do wniosku, okreÊle-
nie celów projektu, sposoby opracowania podstawo-
wych wskaêników. Szkolenie organizowane
we wspó∏pracy z TÜV Consulting Polska.

07/08.2005 Rekrutacja, a nast´pnie szkolenia i do-
radztwo w ramach I edycji prowadzonego przez Izb´
projektu „Samozatrudnienie szansà – promocja idei
przedsi´biorczoÊci w powiecie tyskim”. 13 uczestni-
ków tej edycji zak∏ada w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà
i zyskuje bezzwrotne dofinansowanie. 

27.09.2005 Spotkanie przedstawicieli firm budow-
lanych w ramach Komitetu Budowlanego OIPH Tychy.
G∏ównymi punktami spotkania sà: omówienie stanu
przygotowaƒ do realizacji programu „Gospodarka
Âciekowa w Tychach”, prezentacja zmian w Prawie
Zamówieƒ Publicznych wobec procedur kontrakto-
wych FIDIC oraz omówienie stanu realizacji inwestycji
realizowanych przez UM Tychy w 2005 r. Na forum Ko-
mitetu odbywa si´ prezentacja oferty termoizolacji fir-
my Euroterm. 

23.09.2005 W ramach Tyskiego Klubu Biznesu od-
bywa si´ spotkanie podsumowujàce wyniki komplek-
sowych badaƒ potencja∏u gospodarczego lokalnych
przedsi´biorstw przeprowadzonych przez OIPH Tychy
na prze∏omie lat 2004-2005. GoÊciem specjalnym jest
Ma∏gorzata Handzlik, Pose∏ Parlamentu Europejskiego,
która przedstawia za∏o˝enia unijnej polityki zatrudnie-
nia oraz europejskie programy wsparcia rozwoju kadr.

18.10.2005 Nieodp∏atna prezentacja nt. ochrony
danych osobowych w bran˝y nieruchomoçci, zwiàza-
na z wytycznymi obowiàzujàcej „Ustawy o ochronie
danych osobowych” (art. 27 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 7),
które wymagajà stworzenia pe∏nych gwarancji ochro-
ny danych osobowych. Spotkanie prowadzi An-
na S∏odczyk.

8.11.2005 Nieodp∏atna prezentacja nt. ochrony da-
nych osobowych w sektorze s∏u˝by zdrowia, zwiàza-
na z wytycznymi obowiàzujàcej „Ustawy o ochronie
danych osobowych” (art. 27 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 7),
które wymagajà stworzenia pe∏nych gwarancji ochro-
ny danych osobowych. Spotkanie prowadzi An-
na S∏odczyk.

15.11.2005 Seminarium pod szyldem: „Zabezpie-
czenie nale˝noÊci uczestników procesu budowlanego”.
Celem spotkania by∏o rozwa˝enie wprowadzenia ko-
niecznych zmian w ustawodawstwie, które zabezpie-
czy∏yby nale˝noÊci uczestników procesu budowlanego.
Moderatorem spotkania jest in˝. Tadeusz Jurkiewicz.

9-11.12.2005 Izba organizuje VI Forum Gospo-
darcze w ramach VII Dni Szwecji, poÊwi´cone wy-
mianie polskich i szwedzkich doÊwiadczeƒ w za-
kresie transportu publicznego. W Forum bierze
udzia∏ blisko 100 reprezentantów Êrodowisk biznesu
oraz w∏adz regionalnych Âlàska i regionu Zachodniej
Szwecji. Patronat nad imprezà obj´∏y zarzàdy szwedz-
kiej Zachodniej Gotalandii oraz Województwa Âlàskie-
go, a tak˝e media: Rzeczpospolita, Handel i Zarzàdza-
nie oraz Radio Katowice.

16.12.2005 OIPH w Tychach oraz Akademia Dzia-
∏alnoçci Gospodarczej Marketing Maestry organizujà
nieodp∏atnà prezentacj´ pod szyldem: „Jak zorganizo-
waç efektywny marketing w niedu˝ej firmie”. Prezen-
tacja odbywa si´ pod patronatem Microsoft Polska,
Celle Software, Syneria i dostarcza szczegó∏owej wie-
dzy na temat nowoczesnych rozwiàzaƒ marketingo-
wych w MSP.

01/02.2006 Rekrutacja, a nast´pnie szkolenia i do-
radztwo w ramach II edycji prowadzonego przez Izb´
projektu „Samozatrudnienie szansà – promocja idei
przedsi´biorczoÊci w powiecie tyskim”. Kolejnych 15
uczestników projektu zak∏ada w∏asnà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà i zyskuje bezzwrotne dofinansowanie. 

Inwestycja 50-lecia

R
usza program „Gospodarka Âciekowa
w Tychach” zak∏adajàcy budow´ kanali-
zacji w obrze˝nych dzielnicach miasta
Tychy. Og∏oszono ju˝ przetarg na wy∏o-

nienie wykonawcy robót budowlanych z projekto-
waniem dla dzielnicy Stare Tychy. W ciàgu naj-
bli˝szych kilkunastu dni zostanà og∏oszone
kolejne przetargi na roboty budowlane w pozosta-
∏ych dzielnicach. 

Ca∏kowita wartoÊç programu to 106 mln Eu-
ro, z czego Unia Europejska dofinansuje 75 mln
Euro w ramach Funduszu SpójnoÊci. Inwestycje
obejmà budow´ 164 km kanalizacji sanitarnej
i 152 km kanalizacji deszczowej, a tak˝e 23 prze-
pompowni. Prace zakoƒczà si´ do koƒca 2008r.
Zakres robót jest bardzo obszerny, co stwarza du-
˝e mo˝liwoÊci dla lokalnych firm wykonaw-
czych. Poni˝ej przedstawiamy szczegó∏owy za-
kres robót w poszczególnych 5-ciu kontraktach.

K1
Wygorzele
Jaroszowice
Cielmice

K2 
Stare Tychy

K3 
Zwierzyniec
Wartog∏owiec
ZawiÊç

K4 
Wilkowyje
Màko∏owiec

K5 
Czu∏ów

SUMA

Kanalizacja
sanitarna z sieciami
bocznymi (w km)

38.5

7.6

30.2

44.4

29.5

150.2

Kanalizacja
deszczowa z sieciami
bocznymi (w km)

37.1

10.4

27.9

47.5

29

151.9

Rurociàgi
t∏oczne 
(w km)

6

-

2.2

3.6

2.1

13.9

Pompownie

10

-

6

6

1

23

WartoÊç 
w tys. Euro

20 522,45

6 044,05

18 677,79

24 788,51

18 135,04

88 167,84

Jakie wymogi stawia przed wykonawcami 
inwestycji budowlanych prawo budowlane?

Odpowiada Jadwiga Pyclik, Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego w Tychach:

Zgodnie z art. 28 ustawy „Prawo budowlane”
roboty budowlane mo˝na rozpoczàç jedynie
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budow´. Rozpocz´cie wykonywania robót bu-
dowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dow´ zawsze b´dzie traktowane jako samowola
budowlana zagro˝ona nakazem rozbiórki. Warto
w tym miejscu zwróciç uwag´ na fakt, ̋ e ustawo-
dawca ju˝ wykonywanie prac przygotowawczych
nakazuje traktowaç jako rozpocz´cie budowy. Po-
nadto rozpocz´cie robót budowlanych mo˝e na-
stàpiç po uprzednim zawiadomieniu organu nad-
zoru budowlanego przez inwestora o zamierzonym
terminie rozpocz´cia robót budowlanych co naj-
mniej na 7 dni przed ich rozpocz´ciem, do∏àczajàc
oÊwiadczenie kierownika budowy o przyj´ciu obo-
wiàzku kierowania budowà oraz stwierdzajàce
sporzàdzenie planu bezpieczeƒstwa i ochrony
zdrowia, a tak˝e dokumenty poÊwiadczajàce jego
uprawnienia budowlane i przynale˝noÊç do Izby
In˝ynierów Budownictwa.

Z obrad Komitetu Budowlanego OIPH Tychy
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O wsparcie mogà ubiegaç si´ osoby fizycz-
ne, które:
– zamierzajà rozpoczàç dzia∏alnoÊç gospodarczà

w formie mikroprzedsi´biorstwa zatrudniajàce-
go do 9 osób – bez wzgl´du na wiek, p∏eç i po-
siadane doÊwiadczenie zawodowe, – w ramach
programu mo˝liwe jest otwarcie dzia∏alnoÊci
jednoosobowej, bàdê te˝ spó∏ki cywilnej lub
kapita∏owej,

– nie sà zarejestrowa-
ne jako bezrobotne
w powiatowych
urz´dach pracy,

– nie prowadzi∏y dzia-
∏alnoÊci gospodar-
czej i nie by∏y w∏aÊcicielami przedsi´biorstwa
po 1 stycznia 2004 roku, (dotyczy równie˝
firm, które zawiesi∏y dzia∏alnoÊç),

– sà zameldowane na pobyt sta∏y na terenie mia-
sta Tychy, 

– nie planujà otwierania dzia∏alnoÊci w obszarach
wykluczonych ze wsparcia (produkcja ˝ywno-
Êci oraz transport).

Szczególne preferencje w otrzymaniu dotacji
przyznane zosta∏y pracownikom przemys∏ów
podlegajàcym procesowi restrukturyzacji, oso-
bom zagro˝onym utratà pracy, m∏odzie˝y poni˝ej
25 roku ˝ycia oraz kobietom.

Formy wsparcia
W ramach Projektu udzielane sà nast´pu-

jàce rodzaje pomocy finansowej: 
– wsparcie pomostowe wyp∏acane przez okres sze-

Êciu lub dwunastu miesi´cy (700 z∏ miesi´cznie),
– jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój

dzia∏alnoÊci, przys∏ugujàce po zarejestrowaniu
i uruchomieniu dzia∏alnoÊci przez uczestników
projektu (do 20 tys. z∏). 

W ramach wsparcia pomostowego przedsi´-
biorcy otrzymujà pomoc kapita∏owà w wysokoÊci
700 z∏otych przez okres 6 miesi´cy, z mo˝liwoÊcià
przed∏u˝enia o kolejne szeÊç miesi´cy w przypad-

ku s∏abej kondycji finansowej. W ramach po-
wy˝szej kwoty mogà byç finansowane koszty
ponoszone na ubezpieczenie spo∏eczne, zdro-
wotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe,
ponadto wszelkie bie˝àce wydatki zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià mikroprzedsi´biorstwa.

Jednorazowa dotacja inwestycyj-
na na rozwój dzia∏alnoÊci polega na udziele-

niu przedsi´bior-
cy bezzwrotnego
wsparcia kapita-
∏owego u∏atwia-
jàcego sfinanso-
wanie pierwszych
wydatków inwe-

stycyjnych umo˝liwiajàcych utworzenie
i funkcjonowanie nowopowsta∏ego mikro-
przedsi´biorstwa. Wsparcie udzielane jest
w wysokoÊci maksymalnie 20 tys. z∏. Wyma-
gany minimalny wk∏ad w∏asny wynosi 25%
kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wydatki kwalifikowalne
W ramach dotacji inwestycyjnej mogà

byç finansowane nast´pujàce wydatki:
– zakup maszyn i urzàdzeƒ oraz sprz´tu nie-

zb´dnego do wyposa˝enia miejsca pracy,
– koszty zwiàzane z prawid∏owà instalacjà

i uruchomieniem wy˝ej wymienionego
sprz´tu,

– koszty oprogramowania,
– koszty modernizacji i adaptacji pomieszczeƒ,
– inne koszty inwestycyjne.

Kontynuujemy nabór uczestników do ostat-
niej edycji projektu. Wnioski dost´pne sà na stro-
nie internetowej www.izba.tychy.pl oraz w sie-
dzibie Izby (Tychy, ul. Grota Roweckiego 42,
pok. 331). Wszelkich informacji nt. realizacji
programu „Promocja Przedsi´biorczoÊci” udzie-
lajà Pawe∏ Sikora oraz Krzysztof Sykta pod nu-
merem tel. (32) 327 72 77.

Krzysztof Sykta, Pawe∏ Sikora

2.02.2006 Noworoczny kulig dla przedsi´biorców.
Spotkanie ma charakter integracyjny i rozpoczyna si´
dyskusjà na temat inwestycji prowadzonych w obsza-
rze miasta Tychy. 

17.02.2006 Spotkanie informacyjne „Po˝yczki dla
mikro- i ma∏ych przedsi´biorców” organizowane
przez OIPH w Tychach we wspó∏pracy z Bankiem
Ochrony Ârodowiska S.A. oraz Funduszem GórnoÊlà-
skim S.A. Spotkanie dostarcza kluczowych informa-
cji o warunkach i preferencyjnych po˝yczkach na in-
westycj´, udzielanych w ramach podj´tego przez
Fundusz GórnoÊlàski S.A. i BOÂ S.A. programu ∏ago-
dzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w Re-
gionie Âlàskim. 

21.02.2006 Izba organizuje
spotkanie z ekspertami Grupy
WGI (dr Richardem Mbewe,
Józefem Ràpa∏à, Maciejem
Chojnackim, Tadeuszem Wie-
czorkiem). G∏ównym punktem
spotkania by∏o omówienie no-
woczesnych form inwestowa-
nia i metod zabezpieczania ry-
zyka kursowego. W dalszej
cz´Êci odby∏a si´ dyskusja zaproszonych przedsi´bior-
ców z prelegentami.

10.03.2006 Spotkanie
przedsi´biorców z Ma∏gorzatà
Handzlik, Pose∏ Parlamentu Eu-
ropejskiego. G∏ównym punk-
tem spotkania by∏a prezentacja
pt. „Przysz∏oÊç Unii Europej-
skiej z punktu widzenia inte-
gracji gospodarczej”, w trakcie
której Pani Pose∏ omówi∏a zapi-
sy tzw. „dyrektywy us∏ugo-
wej” regulujàcej kwesti´ przep∏ywu us∏ug w obszarze
Unii Europejskiej. 

14.03.2006 Spotkanie przedstawicieli firm bu-
dowlanych w ramach Komitetu Budowlanego OIPH
Tychy. W spotkaniu uczestniczà reprezentanci Urz´-
du Miasta Tychy, Powiatowego Inspektoratu Nadzo-
ru Budowlanego oraz Powiatowego Urz´du Pracy
w Tychach. W jego trakcie omówione zosta∏y m.in.
wymogi polskiego prawa budowlanego i warunkujà-
ce je dyrektywy unijne (w kontekÊcie katastrofy bu-
dowlanej w Chorzowie), realizacja inwestycji gospo-
darczych prowadzonych przez UM Tychy w 2006 r.,
programy wsparcia polityki kadrowej. W przerwie
obrad odby∏a si´ prezentacja oferty hydroizolacji fir-
my Vandex. 

• Dy˝ury specjalistów. Przypominamy, ˝e w ka˝dy dru-
gi wtorek miesiàca w godz. 9.00-11.00 w siedzibie Izby
trwajà dy˝ury doradcy podatkowego reprezentujàcego
kancelari´ „Grupa Gumu∏ka – Kancelaria Prawa Finan-
sowego Sp. z o. o.”. Zainteresowanym Izba zapewnia
ponadto nieodp∏atne konsultacje w nast´pujàcych
dziedzinach: prawa, ubezpieczeƒ, ksi´gowoÊci, fi-
nansów, marketingu i public relations, programów
pomocowych, prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej oraz wspó∏pracy mi´dzynarodowej.

• O bie˝àcej ofercie szkoleƒ Izby b´dziemy Paƒstwa
informowaç w indywidualnej korespondencji. 

Bli˝sze informacje o inicjatywach OIPH
pod numerem tel. (32) 327 72 77 oraz na stro-
nie internetowej: www.izba.tychy.pl 

Zaproszenia

20 000 z∏ na start
• dokoƒczenie ze str. 1

PPHHAARREE  22000033::  PPrrooggrraamm  RRoozzwwoojjuu  PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttww  
EEkkssppoorrttoowwyycchh

• KKttoo  mmoo˝̋ee  ssii´́  uubbiieeggaaçç  oo wwssppaarrcciiee??
O wsparcie dotacyjne mogà wyst´powaç przedsi´bior-
cy z sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Podmio-
ty ubiegajàce si´ o wsparcie muszà byç obecnymi lub
potencjalnymi eksporterami lub dostawcami do krajów
UE us∏ug lub towarów pochodzenia krajowego, nie mo-
gà zalegaç z p∏atnoÊciami sk∏adek ZUS i podatków.
• JJaakkiiee  ddzziiaa∏∏aanniiaa  mmooggàà  bbyyçç  ddooffiinnaannssoowwaannee??
W ramach Programu finansowane sà projekty doradcze
obejmujàce nast´pujàce dzia∏ania:
11))  PPllaannoowwaanniiee  eekkssppoorrttuu  oorraazz  rroozzwwóójj  pprroodduukkttóóww  eekkssppoorrttoo--

wwyycchh..

22))  RRoozzwwóójj  uummiieejj´́ttnnooÊÊccii  zzwwiiààzzaannyycchh  zz mmaarrkkeettiinnggiieemm
eekkssppoorrttoowwyymm

a) badanie rynku zagranicznego,
b) kojarzenie partnerów,
c) uczestnictwo w mi´dzynarodowych targach i wysta-

wach za granicà:
– w charakterze wystawcy,
– wizytacja zagranicznych targów organizowa-
na przez akredytowanego wykonawc´ dla grupy mi-
nimum trzech firm,

33))  RRoozzppoocczz´́cciiee  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  eekkssppoorrttoowwyycchh::
a) marketing eksportowy,
b) transakcje eksportowe.
• JJaakkiiee  kkwwoottyy  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  mmoo˝̋nnaa uuzzyysskkaaçç??  
Wnioskodawca mo˝e z∏o˝yç wi´cej ni˝ jeden wniosek.

W ca∏ym okresie realizacji 
projektu Izba wypromuje 

∏àcznie 45 nowych podmiotów

JAK KORZYSTAå Z UNII?
Poni˝ej charakteryzujemy aktualnie dost´pne dla przedsi´biorstw programy pomocowe,
prezentujàc warunki i wysokoÊç dofinansowania, a tak˝e terminy sk∏adania wniosków.
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Pierwsza „27”
W wyniku dwóch pierwszych edycji projektu OIPH w okre-
sie od listopada 2005 r. do lutego 2006 r. na terenie Tychów
powsta∏o dwadzieÊcia siedem nowych podmiotów:

• TALK 2 ME Szkolenia J´zykowe s. c. – szko∏a j´zykowa
• db Dorota B∏aszczyk – studio aran˝acji wn´trz
• Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Marcisz-Orze∏

– gabinet ultrasonografii
• BUDREMIMPEX Marcel Broncel – firma remontowo-bu-

dowlana
• MIKAS KOMP Miko∏aj Gleba – sklep i serwis komputerowy
• Firma Us∏ugowa IMT Miros∏aw Grzàdziel – portal internetowy
• M&M TRADING CENTER Mariusz Bac∏awski – doradztwo

finansowe
• Salon Kosmetyczny EVELIN Ewelina Strzelec – salon kosme-

tyczny
• CLIN-SERWIS Chojowski Filip – firma sprzàtajaca
• Firma Produkcyjno Handlowo Us∏ugowa SZAFA Magdalena

Tokarska – produkcja i sprzeda˝ r´kodzie∏a
• SALON LENA Barbara Stylok – salon wiza˝u i stylistyki 
• Indywidualna Praktyka Lekarska Arkadiusz Orze∏ – gabinet

ultrasonografii
• POKOJE GOÂCINNE Katarzyna Szymon – pensjonat
• ARCHITEKTNET Micha∏ Kryjak – studio architektoniczne
• CENTRUM NIERUCHOMOÂCI s. c. – agencja nieruchomoÊci
• BALTEL ¸ukasz Markowicz – sklep i serwis GSM
• PROGRAMM STUDIO Mateusz PawluÊ – studio nagraƒ
• Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowo Us∏ugowe PRO-

CES Krzysztof Broniszewski – produkcja opakowaƒ
• ART-FUN Arletta Wojciechowska – organizacja imprez roz-

rywkowych
• Przedsi´biorstwo Produkcyjno Handlowe INEZ Patrycjusz

Wróbel – produkcja konfekcji damskiej
• Biuro Rachunkowe SOLID-CASH Bernadeta Pajàk – biuro

rachunkowe
• GRYFIN GRYF-GRAF Monika Opyd – studio fotograficzne
• Biuro Podró˝y PIEPRZ & WANILIA Izabela Dudzik – biu-

ro podró˝y
• STUDIO POD¸ÓG Rafa∏ Tuszewicki – monta˝ i remont pod∏óg
• WARSZTAT STOLARSKI Maciej Michalski – warsztat sto-

larski
• STASICA. PL Tomasz Stasica – us∏ugi teleinformatyczne
• CAPIROLA sp. z o.o. – sprzeda˝ sprz´tu jeêdzieckiego

Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa i realizowany pod nadzorem GórnoÊlàskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Katowicach

• Rezultaty projektu by∏y przedmiotem licznych artyku∏ów 
w prasie lokalnej, a tak˝e reporta˝u emitowanego przez TVP 3
w ramach cyklu „Trafiony Zatrudniony”

Ka˝dy wniosek musi dotyczyç wspó∏finansowania na kwot´
co najmniej 500 Euro, jednak˝e ∏àczna kwota wsparcia przy-
znana w ramach programu nie mo˝e przekraczaç 10 000
Euro. Wsparcie nie mo˝e przekroczyç 50% kosztów kwalifi-
kowanych netto.
TTeerrmmiinnyy. Najbli˝sze terminy sk∏adania wniosków o udziele-
nie wsparcia zosta∏ wyznaczony na 18 maja 2006 r. Dofinan-
sowaniu b´dà mog∏y podlegaç jedynie te projekty, których
okres realizacji nie przekroczy terminu 31 sierpnia 2006 r.

ZZPPOORRRR  ––  ddzziiaa∏∏aanniiee  33..44  „„MMiikkrroopprrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwaa””

• KKttoo  mmoo˝̋ee  ssii´́  uubbiieeggaaçç  oo wwssppaarrcciiee??
O wsparcie w ramach programu mogà si´ ubiegaç przedsi´-
biorstwa, które rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç gospodarczà nie
wczeÊniej ni˝ 36 miesi´cy przed dniem z∏o˝enia wniosku
o udzielenie pomocy, a ponadto, w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych, zatrudnia∏y Êredniorocz-
nie mniej ni˝ 10 pracowników (w przeliczeniu na etaty), oraz:
– osiàgn´∏y roczny obrót netto ze sprzeda˝y towarów, wyro-

bów i us∏ug oraz operacji finansowych nie przekraczajàcy
równowartoÊci w z∏otych 2 mln Euro, lub

– wartoÊç aktywów przedsi´biorstw na koniec jednego z tych
lat nie przekroczy∏a równowartoÊci w z∏otych 2 mln Euro.

• JJaakkiiee  ddzziiaa∏∏aanniiaa  mmooggàà  bbyyçç  ddooffiinnaannssoowwaannee??
Firmy zainteresowane uzyskaniem bezzwrotnej dotacji mogà
sk∏adaç wnioski w nast´pujàcych obszarach:
11..  SSppeeccjjaalliissttyycczznnee  uuss∏∏uuggii  ddoorraaddcczzee  
Doradztwo specjalistyczne obejmuje takie zagadnienia jak:
– opracowanie strategii umieszczenia produktu na nowym

rynku zbytu,
– wprowadzenie na rynek nowego produktu,
– zdobycie nowej grupy klientów,
– racjonalizacja przep∏ywów finansowych, towarów, mate-

ria∏ów, informacji wewnàtrz przedsi´biorstwa,
– komputeryzacja, racjonalizacja logistyki sprzeda˝y towa-

rów i us∏ug,
– poprawa zarzàdzania wewnàtrz firmy, itp. 
Dotacja dla us∏ug doradczych wynosi maks. 5 tys. Euro
(równowartoÊci w z∏), jednak nie wi´cej ni˝ 50% kosztów
kwalifikowanych..
22..  DDoottaaccjjee  iinnwweessttyyccyyjjnnee  
Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie inwestycji
zwiàzanych z rozbudowà lub nabyciem przedsi´biorstwa,

rozszerzeniem zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej, rozpocz´-

ciem w przedsi´biorstwie dzia∏aƒ obejmujàcych dokonywa-

nie zasadniczych zmian produkcji bàdê procesu produkcyjne-

go, zmianà wyrobu lub us∏ugi, w tym tak˝e zmianà

w zakresie sposobu Êwiadczenia us∏ug, unowoczeÊnieniem

wyposa˝enia niezb´dnego do prowadzenia dzia∏alnoÊci go-

spodarczej firmy lub te˝ modernizacjà Êrodków produkcji.

Dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych wynosi 50

tys. Euro (lub równowartoÊci w z∏), jednak nie wi´cej ni˝

65% kosztów kwalifikowanych projektu (w woj. Êlàskim).

Projekty obu typów powinny dotyczyç takich us∏ug i inwe-

stycji, które przyczynià si´ do zwi´kszenia zdolnoÊci prze-

trwania i kontynuacji dzia∏ania nowopowsta∏ych mikroprzed-

si´biorstw.
TTeerrmmiinnyy przyjmowania wniosków: Od 1 do 30 sierpnia 2006 r.

Szczegó∏owe informacje na temat dost´pnych programów po-

mocowych dla przedsi´biorstw mogà Paƒstwo uzyskaç

w siedzibie OIPH w Tychach pod numerem tel. (32) 327 72 77.
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Projekt KIGNET ∏àczy 43 organiza-
cje otoczenia biznesu z ca∏ej Pol-
ski. Ma na celu ich strukturalne
umocnienie i Êcis∏e dopasowanie
do rynkowych potrzeb rodzimych
przedsi´biorstw. W ramach pro-
jektu powo∏ano w sumie 20 ogól-
nopolskich podsieci. 

Projekt „KIGNET – izbowy system
wsparcia konkurencyjnoÊci polskich
przedsi´biorstw” skoncentrowany jest
na zwi´kszeniu konkurencyjnoÊci pol-

skich przedsi´biorstw poprzez popraw´ dost´p-
noÊci wysokiej jakoÊci us∏ug Êwiadczonych
przedsi´biorcom przez organizacje otoczenia
biznesu. Projekt jest realizowany w ramach pod-
dzia∏ania 1.1.2 Sektorowego Programu Operacyj-
nego – Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi´-
biorstw i jest wspó∏finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za czas reali-
zacji projektu przyj´to okres od 01.01.2005 r.
do 30.09.2007 r.

Zadania i cele projektu 
Do g∏ównych zadaƒ projektu nale˝à: wykszta∏ce-

nie wyspecjalizowanych sieci us∏ug dla przedsi´-
biorstw, opracowanie wspólnych baz danych dost´p-
nych dla beneficjentów
projektu, powo∏anie wy-
specjalizowanych grup
eksperckich i sieci us∏ug
dla przedsi´biorstw, wy-
kszta∏cenie systemu wy-
miany informacji po-
mi´dzy poszczególnymi
uczestnikami projektu,
zdefiniowanie norm dla
us∏ug oferowanych
przez sieç KIGNET,
uzupe∏nienie braków in-
frastruktury i podniesie-
nie wyszkolenia kadr in-
stytucji-uczestników
projektu.

Umocnienie potencja∏u uczestników projektu
s∏u˝y podniesieniu jakoÊci Êwiadczonych przez
nich us∏ug. Uczestnictwo w sieci nie tylko jednak
wzmacnia podmioty otoczenia biznesu i bezpo-
Êrednio wp∏ywa na wzrost konkurencyjnoÊci pol-
skich przedsi´biorstw, ale i wià˝e si´ z wykszta∏-
ceniem jednolitych standardów funkcjonowania
w ramach ogólnopolskiej sieci KIGNET.

Efekty
Dzia∏alnoÊç sieci KIGNET zapewni polep-

szenie kondycji finansowej oraz wzmocnienie or-

ganizacyjne instytucji wspierania biznesu. Pro-
jekt zak∏ada, ˝e w wyniku rozwoju ich oferty na-
stàpi znaczny wzrost zainteresowania us∏ugami
uczestników projektu i dojdzie do wykszta∏cenia
trwa∏ych relacji z przedsi´biorstwami. 

Skala korzyÊci p∏ynàcych z wdro˝enia sieci
KIGNET jest bardzo szeroka – projekt wp∏ynie
zarówno na wzrost konkurencyjnoÊci polskich
firm na rynku polskim i zagranicznym, jak i m.in.
na wzrost zatrudnienia czy zasi´g procesu infor-
matyzacji i dzia∏aƒ proekologicznych. WÊród
d∏ugofalowych efektów realizacji projektu wy-
mieniç nale˝y równie˝ stopniowy rozwój sieci
KIGNET, polepszenie rynkowej pozycji mikro-
przedsi´biorstw i m∏odych przedsi´biorców,
a tak˝e pobudzenie przedsi´biorczoÊci i dzia∏al-
noÊci innowacyjnej.

Wyspecjalizowane podsieci
W celu podniesienia efektywnoÊci dzia-

∏aƒ podj´tych w ramach realizacji projektu 
„KIGNET – izbowy system wsparcia konkuren-
cyjnoÊci polskich przedsi´biorstw”, powo∏ano 20
podsieci, w tym 17 o profilu merytorycznym i 3
o profilu funkcjonalnym. W ramach podsieci roz-
wijane sà zarówno kompleksowe us∏ugi o cha-
rakterze eksperckim, jak i zintegrowany system
komunikacji i wymiany informacji obejmujàcy
wszystkich uczestników projektu.

Us∏ugi sieci KIGNET
Ogólnopolski system podsieci w praktyce

zapewnia przedsi´biorstwom dost´p do m.in.
wyspecjalizowanego
doradztwa, szkoleƒ,
us∏ug prawniczych,
finansowych, infor-
matycznych, marke-
tingowych, ksi´go-
wych, kadrowych czy
zwiàzanych z mi´-
dzynarodowà wspó∏-
pracà gospodarczà.
Na uwag´ zas∏uguje
fakt, ˝e w toku reali-
zacji projektu sukce-
sywnie powo∏ywane
sà nowe us∏ugi – to
konsekwencja rozwo-

ju sieci zgodnego z bie˝àcym zapotrzebowaniem
polskich firm. 

Dodatkowych informacji na temat funk-
cjonowania sieci KIGNET udzielajà: Krajo-
wa Izba Gospodarcza Biuro KIGNET, ul.
Tr´backa 4, 00-074 Warszawa; tel. +48 (22)
630 97 53; fax. +48 (22) 826 13 99; e-mail:
kignet@kig.pl; Biuro KIGNET przy Okr´go-
wej Izbie Przemys∏owo-Handlowej w Ty-
chach, ul. G. Roweckiego 42, 43-100 Tychy;
tel./fax +48 (32) 327 72 77; e-mail:
izba@izba.tychy.pl 

Okr´gowa Izba Przemys∏owo-Handlowa w Tychach uczestnikiem ogólnopolskiej sieci KIGNET

KIGNET – system wsparcia

Uczestnictwo w sieci 
KIGNET wzmacnia 
podmioty otoczenia 

biznesu i bezpoÊrednio
wp∏ywa na wzrost 
konkurencyjnoÊci 

polskich przedsi´biorstw

Projekt finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie badaƒ OIPH Tychy: Analiza potencja∏u gospodar-
czego lokalnych przedsi´biorstw w kontekÊcie aktywizacji rynku
pracy, 2005.
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Pracodawcy zainteresowani wspar-
ciem finansowym ze strony Powiato-
wego Urz´du Pracy w celu zorganizo-
wania miejsca pracy dla osoby
bezrobotnej mogà skorzystaç z nast´pu-
jàcych form pomocy w ramach Êrod-
ków Funduszu Pracy:

– sta˝u lub przygotowania zawodowego oso-
by bezrobotnej w miejscu pracy, polegajàcego
na zdobywaniu nowych kwalifikacji lub umiej´t-
noÊci zawodowych (obie formy realizowane sà
bez nawiàzania stosunku pracy z pracodawcà),

– refundacji kosztów wyposa˝enia lub dopo-
sa˝enia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Pod-
miot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà i zamie-
rzajàcy utworzyç miejsce pracy dla osoby
bezrobotnej mo˝e otrzymaç zwrot kosztów wypo-
sa˝enia lub doposa˝enia jej stanowiska pracy
w wysokoÊci okreÊlonej w umowie, nie wy˝szej
jednak ni˝ 5-krotna wysokoÊç przeci´tnego wyna-
grodzenia (obecnie do 12 tys. z∏).

Dodatkowo w kwietniu br. PUP Tychy roz-
poczyna realizacj´ projektów finansowanych ze
Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
w ramach SPO RZL Dzia∏ania 1.2 „Szybki start”

i Dzia∏ania 1.3 „Lepsze jutro”. Projekt „Szybki
start” zak∏ada realizacj´ prac interwencyjnych,
sta˝y i przygotowaƒ zawodowych, skierowanych
do ludzi m∏odych (do 25 roku ˝ycia), zarejestro-
wanych jako osoby bezrobotne przez okres do 24
miesi´cy, chcàcych podnieÊç poziom kwalifika-
cji zawodowych oraz zdobyç pierwsze doÊwiad-
czenie. 

Pozosta∏e informacje na temat aktualnie re-
alizowanych programów, szczegó∏owych warun-
ków, trybu i zasad zawierania subsydiowanych
umów oraz wymaganych dokumentów uzyskaç
mo˝na w bezpoÊrednim kontakcie ze s∏u˝bami
zatrudnienia PUP w Tychach (tel. 32 – 780 26 26,
wew. 215, e-mail: instrumenty@pup.tychy.pl,
www.pup.tychy.pl).

Misje gospodarcze 
pod patronatem Krajowej 
Izby Gospodarczej
• Misja gospodarcza do Jordanii (na MT Rebu-
ild Iraq 2006), termin: 7-13 maj 2006, kontakt:
Agnieszka Salamoƒczyk, tel. 022 630 97 73,
e-mail: asalamonczyk@kig.pl
• Misja gospodarcza do Syrii, termin:
maj/czerwiec 2006, kontakt: Agnieszka Salamoƒ-
czyk, tel. 022 630 97 73,
e-mail: asalamonczyk@kig.pl
• Misja gospodarcza do Australii i Nowej Ze-
landii, termin: maj 2006, kontakt: Tadeusz Âwiàt-
kowski, tel. 022 630 96 02

• Misja gospodarcza na Ukrain´ po∏àczona
z wystawà maszyn i sprz´tu dla przemys∏u rolno –
spo˝ywczego, termin: maj/czerwiec 2006, kontakt:
Stanis∏aw Pohory∏o, tel. 022 630 97 24,
e-mail: spohorylo@kig.pl
• Misja gospodarcza do Libanu, termin: wrze-
sieƒ 2006, kontakt: Agnieszka Salamoƒczyk, tel.
022 630 97 73, e-mail: asalamonczyk@kig.pl
• Misja gospodarcza do Kazachstanu po∏àczona
z wizytà MT KAZBUILD (Kazachskie budownic-
two), termin: wrzesieƒ 2006, kontakt: Stanis∏aw
Pohory∏o, tel. 022 630 97 24,
e-mail: spohorylo@kig.pl
• Misja na MT Zaawansowanych Technologii
SITEF Tuluza (Francja) „C”, termin: wrzesieƒ
2006, kontakt: Ewa Maciàtek, tel. 022 630 97 46,
e-mail: emaciatek@kig.pl

• Misja gospodarcza do p∏n. W∏och, termin: paê-
dziernik 2006, kontakt: El˝bieta Wojtas, tel. 022
630 97 52, e-mail: ewojtas@kig.pl
• Misja handlowa do Indii, termin: listopad 2006,
kontakt: Tadeusz Âwiàtkowski, tel. 022 630 96 02
• Misja gospodarcza do Algierii, termin: listo-
pad/grudzieƒ 2006, kontakt: Agnieszka Salamoƒ-
czyk, tel. 022 630 97 73, 
e-mail: asalamonczyk@kig.pl
• Misja gospodarcza do Portugalii (Lizbona, Se-
tubal, Porto) po∏àczona z wizytacjà MT Metalowo-
-Maszynowych FEMAC, termin: listopad (III de-
kada) 2006, kontakt: Joanna Matuszewska, tel. 022
630 96 58, e-mail: jmatuszewska@kig.pl
• Misja handlowa do USA, termin: grudzieƒ
2006, kontakt: Tadeusz Âwiàtkowski, 
tel. 022630 96 02.

PUP W TYCHACH A PRACODAWCY

REKLAMA



8 r Impuls – Przedsi´biorczoÊç i Integracja Regionalna Nr 3(3) Kwiecieƒ 2006


