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Szanowni Państwo, 
ten numer Impulsu ukazuje się w szczególnym okre-
sie. Z jednej strony zakończyła się już perspektywa 
finansowa UE 2007-2013. Dzięki tym środkom zre-
alizowano wiele inwestycji, udzielono wsparcia po-
nad 20 tysiącom przedsiębiorstw. Spora część z nich 
to nowe firmy, przeważnie jednoosobowe, założo-
ne za dotacje i pożyczki z programu Kapitał Ludzki. 
Z drugiej strony powoli zaczynamy inwestować kolej-
ne miliardy z budżetu na lata 2014-2020. Ważne, by 
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia jesz-
cze lepiej wykorzystać możliwości, jakie dają nam 
fundusze europejskie. Wsparcie uzyskają w dużej 
mierze firmy, które będą inwestowały w innowacje 
i prace badawczo-rozwojowe. Cel jest jeden: uno-
wocześnienie firm, poprawa ich konkurencyjności 
i budowa inteligentnych systemów. 
Aby być lepszym, trzeba się wyróżniać. Można to osią-
gnąć właśnie przez innowacyjność. Jednak bycie in-
nowacyjnym nie wystarczy. Trzeba również kreować 
trwałą przewagę konkurencyjną, cenioną przez rynek. 
Należy pamiętać, że innowacyjność to nie jest idea, 
ale jej realizacja. Innowacja ma miejsce wtedy, kiedy 
fizycznie istnieje. Dlatego niezwykle ważne jest wdro-
żenie innowacji i jakość tego wdrożenia. Dla innowacji 
i wprowadzania inteligentnych rozwiązań potrzeba 

nowych kompetencji, nowych umiejętności, ale przede wszystkim wiedzy. W tym właśnie dostrzegam zadanie 
i szansę dla Izby. Koniecznym staje się tworzenie mostów pozyskiwania nowej wiedzy, wsparcie firm w nowych 
wyzwaniach, tworzenie i organizowanie partnerstw przemysłu z nauką, samorządu z biznesem, tworzenie 
pomostów pomiędzy nimi i firmami. Należy stworzyć warunki do swobodnego przepływu informacji i wiedzy, 
a także dyfuzji innowacji, które stanowią impuls dla zmian. 
Samorząd lokalny, przedsiębiorcy i świat nauki muszą razem tworzyć regionalny system integrują-
cy i wypracować wspólne strategie i procedury, które przyczynią się do wzmocnienia potencjału in-
nowacyjnego naszego regionu i miasta. Integracja lokalnego środowiska biznesu, rozwój przedsię-
biorców oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości to trwałe elementy rozwoju gospodarczego 
regionu i płaszczyzna współdziałania z samorządem lokalnym. Bez współpracy nie będzie synergii dzia-
łań i konkretnych efektów. W tej synergii upatruję źródła powodzenia podejmowanych działań przez Izbę 
i zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

Zbigniew Gieleciak
Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach
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Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach po 
raz kolejny przyznała nagrody Tyskiego Lidera Przed-
siębiorczości. Wręczenie nagród – okolicznościowych 
statuetek oraz odznaczeń dla osób najbardziej zaanga-
żowanych w rozwój regionu – odbyło się podczas uro-
czystej Gali, organizowanej w zabytkowych wnętrzach 
Zameczku Myśliwskiego w  Promnicach. Wśród znamie-
nitych gości byli m.in. wiceminister gospodarki Tomasz 
Tomczykiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego Woj-
ciech Saługa, Wicewojewoda Śląski Mirosław Szemla oraz 
przedstawiciele władz regionu i samorządu lokalnego, 
a także kilkuset przedstawicieli śląskiego biznesu, kultu-
ry, polityki oraz mediów.
– 25 lat samorządu terytorialnego to konieczność wspiera-
nia procesu przekształceń w gospodarce, tworzenie warun-
ków do powstania nowych firm i nowych miejsc pracy. To 
praca na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Samorząd 
dał polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu nowy 

impuls inwestycyjny, dodatkową energię, co doprowadziło 
do podniesienia komfortu życia Polaków, a także budowy 
postaw obywatelskich, budowy społeczeństwa obywatel-
skiego – mówił Zbigniew Gieleciak, Prezes Okręgowej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. – Samorząd 
gospodarczy pełni wyjątkową rolę w promocji społecznej 
odpowiedzialności biznesu, w aktywizacji społeczności lo-
kalnej, w rozwoju przedsiębiorczości. Te działania samorzą-
du gospodarczego wymagały i wymagają integracji z dzia-
łaniami podejmowanymi przez samorząd lokalny. Efekty tej 
integracji widoczne są gołym okiem: rewitalizacja obsza-
rów miejskich, budowa infrastruktury do rozwoju gospo-
darczego, kreowanie polityk regionalnych i krajowych. Nie 
ma rozwoju bez samorządności i bez integrujących działań 
samorządów lokalnego i gospodarczego.
– O sile i dynamicznym rozwoju Tychów i regionu świadczy 
rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarki. Nie byłby on 
możliwy bez współpracy biznesu z samorządem lokalnym. 
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Sukces Polski lokalnej i regionalnej to efekt właśnie takiego 
współdziałania, jakie możemy dostrzec w naszym mieście 
– kontynuował Zbigniew Gieleciak. – Budowa kompetencji 
do tej współpracy to zadanie, które realizujemy z powodze-
niem od wielu już lat. Na tym polu OIPH odgrywa szczegól-
ną rolę, zwłaszcza w zakresie popularyzacji, animowania 
i promocji przedsiębiorczości, a także do tworzenia lokal-
nych partnerstw. Integracja lokalnego środowiska biznesu, 
rozwój międzynarodowej współpracy przedsiębiorców oraz 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości to trwałe elementy 
rozwoju gospodarczego regionu i płaszczyzny współdziała-
nia z samorządem lokalnym.
Podczas Gali zostały wręczone nagrody specjalne z oka-
zji 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Od 25 lat 
miasta, gminy, powiaty i województwa w dużej mie-
rze decydują o kierunkach własnego rozwoju. Wśród 
nagrodzonych znalazły się firmy: Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A., MASTER Odpady i Energia Sp. 
z o. o., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd 
Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Przed-
siębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o., Regionalne 
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach 
S.A., Śródmieście Sp. z o. o., Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. 
z o. o., Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o.

Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Rozwoju Go-
spodarki Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali 
Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Okręgowej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Tychach, Stanisław Rosa, Prezes 
Zarządu Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego 
„ROSA” i Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy.
Złote Krzyże Zasługi z rąk Wicewojewody Śląskiego Miro-
sława Szemli otrzymali Zbigniew Boczkowski – za zasługi 
w działalności na rzecz społeczności lokalnej i Jacek Lu-
becki – za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przed-
siębiorczości. 
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa wrę-
czył Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego Henrykowi Borczykowi, Piotrowi Wilchel-
mowi i Markowi Kaszubie. 
W trakcie tegorocznej Gali wyróżnienia w kategorii Pro-
dukt/Usługa otrzymały firmy AKE–C Doradztwo Podatko-
we Usługi Księgowo-Biurowe Sp. z o. o. za kompleksową 
obsługę księgowo-podatkową firm, Restauracja Warszta-
ty Smaku za umiejętne łączenie warsztatu kulinarnego 
z promocją śląskiej kultury oraz Małgorzata i Zbigniew 
Kieratowie za rewitalizację XVIII-wiecznego zespołu 
Huty Paprockiej. Nagroda Główna – za tradycyjne wy-
pieki oparte o ręczny proces produkcji – trafiła do firmy 
„U Przewoźnika” Sp. z o. o. Sp. k. W kategorii Firma wy-
różniono P.U.H. Palian Sp. z o. o., a nagrody główne otrzy-
mały NITROERG S.A. oraz Magna Car Top Systems Sp. z o. o. 
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Po raz pierwszy w trakcie kilkunastoletniej tradycji or-
ganizowania Gali wręczono nagrodę w kategorii Debiut 
i Ekspansja Rynkowa. Otrzymała ją firma Oriens Bijou 
Sp. z o.o. za dynamiczne wprowadzenie na rynek krajo-
wy marki Tous. Przedsiębiorcą roku został Marek Sobie-
ski, twórca spółki Navo, a obecnie Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Navo Orbico. Statuetkę dla Wybitnej Postaci 
Regionu, czyli osobistości województwa śląskiego, ma-
jącej największy wpływ zarówno na rozwój gospodarczy 
jak i społeczno-kulturowy regionu odebrał Wojciech Kuś-
pik – inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 
W ramach tegorocznej edycji po raz kolejny wręczona 
została również statuetka „Prometeusza”. Otrzymał ją Pre-
zydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba za wkład w rozwój 

gospodarczy miasta Tychy.
Nagrodę specjalną – tytuł Promotora Miasta przyznano 
GKS Tychy za zdobycie tytułu Mistrza Polski i Pucharu Pol-
ski w sezonie 2014/2015 Polskiej Hokej Ligi.
Patronat Honorowy nad Galą objął Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu Big Belfer Band, który swoim 
brzmieniem przypomina amerykańskie orkiestry z lat 40. 
i 50. XX wieku.
Gala współfinansowana była ze środków budżetu samo-
rządu Województwa Śląskiego.

Wicewojewoda Śląski Mirosław Szemla podziękował Zbigniewowi Gieleciakowi za działalność na rzecz przedsiębiorczości 
i wspieranie innowacyjności produktów
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Złote Krzyże Zasługi 
wręczył Wicewojewoda Śląski Mirosław Szemla

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP 
wręczył Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz

Jacek Lubecki, Prezes Zarządu HAGER POLO

Andrzej Dziuba, Prezydent miasta Tychy Stanisław Rosa, Prezes Zarządu ZPSO ROSA

Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu OIPH  w Tychach

Zbigniew Boczkowski, Prezes Zarządu PPiU Concret



www.izba.tychy.pl 9

Złote Odznaki za Zasługi dla  Województwa Śląskiego
wręczył Marszałek Wojciech Saługa

NAGRODY SPECJALNE OIPH 
Z OKAZJI 25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

Henryk Borczyk, Prezes Zarządu Tauron Ciepło Marek Kaszuba, Prezes Zarządu TTBS  

Piotr Wilchelm, Prezes Zarządu NAT

Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu KSSE
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Huta Paprocka w Tychach to jeden z najstarszych tyskich zabytków. Nowego ducha w zniszczone mury 
XVIII-wiecznej huty żelaza tchnął tyski przedsiębiorca Zbigniew Kierat. Pod okiem konserwatora zabytków 
dokonał renowacji obiektu, zachowując kilka oryginalnych elementów huty: strop łukowy z kolumnami, 
dwa piece i kanał wodny. 
Obecnie Huta Paprocka funkcjonuje jako obiekt restauracyjno-hotelowy z basenem i wypożyczalnią sprzę-
tu wodnego. Huta Paprocka ma szanse stać się jednym z ulubionych miejsc tyszan, a także kolejną atrakcją 
i wizytówką miasta.

  Wyróżnienie Małgorzata i Zbigniew Kieratowie

Małgorzata i Zbigniew Kieratowie, Właściciele

Od 25 lat pieczywo i wyroby cukiernicze od Przewoźnika towarzyszą Państwu na co dzień - przy śniadaniu 
i porannej kawie, a także podczas wyjątkowych okazji - zdmuchiwaniu pierwszej świeczki na torcie uro-
dzinowym, przy jedzeniu tortu weselnego. Od 25 lat firma „U Przewoźnika” dba o to, aby ważne i szczegól-
ne chwile w Państwa życiu kojarzyły się z dobrym smakiem i przyjemnością jedzenia. Naturalne składniki 
i ręczny proces produkcji to tajemnica i tradycja Przewoźników przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Kategoria PRODUKT/ USŁUGA
  Nagroda Główna „U Przewoźnika” Sp. z o.o. Sp. k.

Rafał Przewoźnik, Współwłaściciel 

Laureaci nagród Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości
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Kategoria PRODUKT/ USŁUGA

AKE-C funkcjonuje na rynku od 1998 roku. Blisko 20-letnie doświadczenie, poparte rzetelną i profesjonal-
ną obsługą, stało się dewizą firmy, stanowiąc o jej rozpoznawalności na rynku. Wykwalifikowana kadra 
pracowników zajmuje się obsługą ok. 150 podatników. Klienci to zarówno jednoosobowe firmy, jak i duże 
przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, w tym z terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Warto podkreślić, że firma AKE-C specjalizuje się w obsłudze firm z kapitałem włoskim.

Warsztaty Smaku to miejsce wyjątkowe. Lokal wkomponowany został w industrialne wnętrza starych 
warsztatów szkoleniowych. Klimatem i charakterem nawiązuje do typowych dla Górnego Śląska fabryk, 
kopalń i zakładów przemysłowych. Restauracja w zależności od pory roku, dostępności produktów oraz 
inwencji szefa kuchni proponuje potrawy z różnych stron świata. Warsztaty Smaku to również winiarnia, 
w której można skorzystać z porad specjalistów. 

 Wyróżnienie AKE-C Doradztwo Podatkowe Usługi Księgowo-Biurowe Sp. z o.o. 

 Wyróżnienie Restauracja „Warsztaty Smaku” 

Magdalena Światłowska, Główna księgowa

Dominik Durczok, Właściciel
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Oriens Bijou jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę marki Tous, hiszpańskiego producenta biżuterii 
i akcesoriów modowych. Tylko w roku 2014 firma otworzyła 20 nowych sklepów, na terenie całego kraju 
posiada ich już 31, a coroczne wzrosty przychodów liczone są w setkach procent. Firma zainwestowała 
w rynek Polski ok. 7 mln EUR i zatrudnia ponad 200 osób. Tous jest ulubioną marką kobiet na niemal wszyst-
kich kontynentach, w Polsce fankami ikony marki – misia Tous – stały się największe gwiazdy mediów, kina 
i rozrywki.

NITROERG jest producentem i dystrybutorem pełnej gamy materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku w górnictwie podziemnym, odkrywkowym oraz w pracach inżynieryjnych. To firma, która łączy tra-
dycję z nowoczesnością. Ma bogatą – prawie 145 letnią historię. Posiada ugruntowaną na rynku pozycję. 
Zarówno odbiorcy krajowi, kopalnie, zakłady górnicze, jak i zagraniczni cenią sobie jakość produktów wy-
twarzanych w zakładach w Bieruniu i Krupskim Młynie. Dziś NITROERG jest marką rozpoznawalną nie tylko 

Kategoria DEBIUT I EKSPANSJA RYNKOWA

Kategoria FIRMA

  Nagroda Główna Oriens Bijou Sp. z o.o

  Nagroda Główna NITROERG S.A.

Rafał Przewoźnik, współwłaściciel 

Rafał Przewoźnik, współwłaściciel 

Eugeniusz Jasikowski, Prezes Zarządu 
oraz Agnieszka Pala, Prokurent 

Eugeniusz Jasikowski, Prezes Zarządu 
oraz Agnieszka Pala, Prokurent Józef Dulian, Prezes Zarządu
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W roku 1996 Mercedes i Porsche założyli w Niemczech spółkę pod nazwą Car Top Systems. W 2007 roku 
została ona przejęta przez firmę Magna. Od tego czasu MCTS specjalizuje się w produkcji systemów dacho-
wych do kabrioletów. Obecnie należy do trzech głównych producentów systemów dachowych na świecie. 
Do klientów MCTS należą takie marki jak Mercedes, Porsche, Audi, Toyota, Peugeot, Citroen, Renault, Nis-
san, GM Smart Fiat-Chrysler.
Przygoda z Polską i produkcja miękkich dachów składanych w Tychach zaczęła się w roku 2008 wraz z uru-
chomieniem nowego projektu Fiata 500, co skutkowało powstaniem firmy córki Magna Car Top Systems 
Sp. z o.o. Firma wkrótce będzie obchodzić 7. rocznicę powstania.
Powodzenie pierwszego projektu skutkowało otrzymaniem kolejnego w 2011 roku do samochodu marki 
Chrysler, gdzie dachy wysyłane są do klienta w Meksyku. Na chwilę obecną firma wysyła dachy składane 
miękkie do Czech, Słowenii i Niemiec.
Obecnie firma zatrudnia blisko 200 pracowników stałych oraz 85 tymczasowych. Z przewidywanych pro-
gnoz produkcyjnych wynika zapotrzebowanie na łącznie do 400 miejsc pracy.
Od roku 2012 Magna Car Top Systems Poland rozwija się bardzo dynamicznie, o czym świadczy prawie 
czterokrotny wzrost powierzchni produkcyjnej. W latach 2009-2014 odnotowano wzrost produkcji z ok. 25 
tys. do ok. 72 tys. sztuk dachów. Wraz z pozyskanymi nowymi projektami zakład Magna Car Top Systems 
Poland w Tychach należy do liderów produkcji systemów dachowych na świecie.

w naszym regionie, ale i w wielu krajach na całym świecie. Warto podkreślić, że ponad 60 proc. produkcji 
materiałów wybuchowych jest eksportowana do ponad 40 krajów, nawet tak odległych jak Peru czy Au-
stralia. To bez wątpienia zasługa doświadczonej załogi i sprawnego zarządzania. 
NITROERG w obecnym kształcie działa od 2006 roku, kiedy to doszło do fuzji Zakładów Tworzyw Sztucz-
nych ERG - Bieruń oraz Zakładów Tworzyw Sztucznych Nitron S.A. w Krupskim Młynie. Historia obu z nich 
sięga XIX wieku. Powstały niespełna kilka lat po wynalezieniu przez Alfreda Nobla dynamitu. 
Obecnie NITROERG jest częścią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź i zajmuje w niej znaczące miejsce. 
Od kilku lat firma dynamicznie się rozwija i zmienia swój wizerunek - doskonali procesy produkcyjne, szuka 
nowych rozwiązań technologicznych i inwestuje w infrastrukturę. Świetnym tego przykładem jest otwarta 
miesiąc temu w Bieruniu linia do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych, wykorzystująca naj-
nowocześniejszą na świecie technologię. A to tylko niewielka część programu kompleksowej modernizacji 
NITROERGU. 
Trzeba dodać, że firma poszerza gamę swoich produktów. Kilka lat temu wprowadziła na rynek dodatek 
do oleju napędowego NITROCET 50, który podnosi liczbę cetanową i zapewnia wydajne działanie silników 
Diesla. Ten produkt to kolejny dowód jakości, której symbolem jest NITROERG.
Doświadczenie, współpraca z partnerami na całym świecie, stosowanie nowoczesnych technologii, sta-
wianie na dynamiczny rozwój – to wszystko sprawia, że dziś NITROERG jest prawdziwą wizytówką Śląska.

  Nagroda Główna Magna Car Top Systems

Uwe Geissinger, członek Zarządu Magna Car Top Systems oraz Josef 
Reszka, Dyrektor Zakładu MCTS w Tychach
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Kategoria PRZEDSIĘBIORCA ROKU

Tyszanin z wyboru. Absolwent tyskiego Liceum im. Leona Kruczkowskiego oraz Politechniki Śląskiej, po-
stanowił zbudować własną firmę w swoim mieście. Działalność rozpoczął od 80 metrów kwadratowych 
sklepu odzieżowo-kosmetycznego na Starym Rynku w Tychach, który szybko przekształcił się w hurtownię 
chemiczno-kosmetyczną Mister, która w kilka lat osiągnęła pozycję największego Regionalnego Dystry-
butora amerykańskiego giganta koncernu Procter & Gamble w Polsce. W 2011 roku Mister doprowadził 
do fuzji z czterema Regionalnymi Dystrybutorami, dzięki temu powstała spółka Navo – Strategiczny Dys-
trybutor i Partner P&G na terenie całej Polski. Konsekwencja w realizacji wytyczonych celów, zdolność po-
dejmowania trafnych decyzji i naturalna charyzma lidera pozwoliły Markowi Sobieskiemu uczynić Navo 
częścią gospodarczego sukcesu Tychów. Poza Fabryką Fiata i Browarami Tyskimi to jedna, biorąc pod uwa-

Firma PALIAN od 26 lat świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej inżynierii ruchu drogowego, zaczy-
nając od świetlnych sygnalizacji drogowych, które firma projektuje, buduje i konserwuje. Zajmuje się rów-
nież konserwacją oświetlenia ulicznego, przepompowni wód deszczowych oraz poprawą funkcjonowania 
i organizacją transportu drogowego. Firma z powodzeniem wykorzystuje odnawialne źródła energii, które 
stosowane są w urządzeniach drogowych. Zdobyła także doświadczenie w budowie ferm fotowoltaicz-
nych. W zeszłym roku wybudowała największą na Śląsku zabudowę fotowoltaiczną w miejscowości Za-
marskie o mocy 200 kW.

  Wyróżnienie P.U.H. Palian Sp. z o.o.

  Marek Sobieski

Teresa Palian, właścicielka 
oraz Romulad Buchwald, Prezes Zarządu

Marek Sobieski, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
NAVO ORBICO Sp. z o.o.
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gę skalę obrotu, z największych firm w mieście. To również kilkaset miejsc pracy na terenie całej Polski, w 
tym blisko dwieście w Tychach. Firma operuje na rynku Europy i całej Polski, ale jej serce niezmiennie bije 
w Tychach. Od początku istnienia ściśle współpracuje z miastem Tychy i Okręgową Izbą Przemysłowo-Han-
dlową. Navo wielokrotnie było wyróżniane przez te tyskie instytucje. Navo współpracując z największy-
mi tuzami światowego biznesu takimi jak Procter & Gamble, 3M, Kelloggs, promuje miasto Tychy w całej 
Polsce, Europie i świecie. W lipcu 2014 roku Navo połączyło się z chorwackim inwestorem - spółką Orbico 
- tworząc największą firmę dystrybucyjną w swojej branży na terenie Europy Centralnej. Navo Orbico stało 
się częścią organizacji operującej w 17 krajach, której roczne przychody przekraczają 1,1 miliarda euro, 
zatrudniającą 3,5 tysiąca pracowników, o zasięgu „od morza do morza” – „od Bałtyku do Adriatyku”. Pry-
watnie zapalony żeglarz, który dwukrotnie opłynął przylądek Horn, w biznesie też zawsze pozostawał przy 
sterze jako Prezes Zarządu firm Mister i Navo, aktualnie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Navo Orbico. 
Oprócz żeglarstwa Marek jest również pasjonatem rowerów górskich i motocykli.

Kategoria WYBITNA POSTAĆ REGIONU
  Wojciech Kuśpik 

Prezes i akcjonariusz Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, obecnie funkcjonującego pod 
nazwą „Grupa PTWP”, twórca i wydawca specjalistycznych mediów. Inicjator Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego – największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. Założona przez Wojciech Kuśpika 
Grupa PTWP to firma z 20-letnim stażem rynkowym. Prowadzi takie portale branżowe takie jak m.in. wnp.
pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl. Organizuje spotkania biznesowe na czele z Europejskim Kongre-
sem Gospodarczym. Jest wydawcą miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł, czasopisma Rynek Spo-
żywczy, miesięcznika Rynek Zdrowia oraz magazynu Farmer. Ich łączny nakład wynosi ponad 60 tysięcy 
egzemplarzy miesięcznie, a w polskim internecie ponad 2,5 mln tzw. unikalnych użytkowników. Prowa-
dzona przez Wojciecha Kuśpika Grupa PTWP już od ponad 15 lat sukcesywnie powiększa skalę działalno-
ści, udoskonala usługi, produkty i wzmacnia zespół. Działalność firmy skoncentrowana jest na segmencie 
mediów specjalistycznych. Łącznie w Grupie medialnej PTWP pracuje ponad 200 osób. Siedziba firmy mie-
ści się w Katowicach, firma posiada również swoje oddziały w Warszawie i Białymstoku. Wojciech Kuśpik 
to przede wszystkim inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy 
biznesowej w Europie Środkowej i jednej z najbardziej prestiżowych, gromadzącej każdego roku kilka ty-
sięcy gości, w tym osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Europejski Kongres Gospodarczy 
w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy 
gości z Polski, Europy, świata. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone 
są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Wojciech Kuśpik, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Wspierania Przedsiębiorczości
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NAGRODA PROMETEUSZA 

Andrzej Dziuba jest prezydentem miasta Tychy od 2000 r. To główny inicjator najważniejszych działań pro-
rozwojowych dla miasta Tychy, realizator wielu projektów i inwestycji, których wpływ odczuwany jest nie 
tylko w mieście Tychy, ale również na terenie całego województwa śląskiego oraz kraju. W trakcie kadencji 
Andrzeja Dziuby zrealizowano takie inwestycje jak gospodarka ściekowa w Tychach, modernizacja DK1, 
szybka kolej regionalna, zrewitalizowano plac Baczyńskiego, zbudowano trasy rowerowe, parkingi par-
k&ride, nowe boiska, halę sportową, stadion piłkarski i wiele innych. Bez wątpienia zmiany architektonicz-
ne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, które nastąpiły w naszym mieście, są odczuwalne i zauważalne 
dla każdego tyszanina. Tychy z dnia na dzień zmieniają się na lepsze, jest to miejsce przyjazne inwestorom, 
mieszkańcom i turystom.

NAGRODA SPECJALNA OIPH W TYCHACH

  Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba

  Promotor Miasta GKS Tychy

Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy

Śląska drużyna, jedynie z niewielkimi przerwami, była stałym elementem hokejowej ekstraligi w Polsce. 
Tychy są najczęstszym Zdobywcą Pucharu Polski w Hokej Lidze. W grudniu 2014 roku Tychy zdobyły po 
raz szósty Puchar Polski. Największy sukces GKS Tychy to Mistrzostwo Polski w 2005 roku. Sukces ten tyska 
drużyna powtórzyła po 10 latach – w 2015 znowu jesteśmy Mistrzami Polski.

Adam Bagiński, Hokeista GKS Tychy Grzegorz Bednarski, Prezes Zarządu Tyskiego Sportu
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KALENDARZ SPOTKAŃ
OKRĘGOWEJ IZBY PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W TYCHACH

Komitet Budowlany
maj 2014

Celem wizyty było zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi funkcjonującymi 
w zakładzie Spółki Master w Tychach.

Zwiedzanie terenu budowy Stadionu Miejskiego w Tychach.

Komitet Budowlany
wrzesień 2014
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Konferencja: Perspektywa finansowa UE 
na lata 2014-2020, październik 2014

Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w Tychach 20 paździer-
nika 2014 r. zorganizowała kolejną konferencję poświęconą 
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, 
koncentrując się tym razem na szansach rozwojowych dla gmin 
i przedsiębiorstw. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, samorzą-
dowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu z Tychów 
oraz sąsiednich miast i gmin, a także przedstawiciele samorzą-
du wojewódzkiego. Obecna była również przyszła komisarz UE 
ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Jej zda-
niem w ostatnich 10 latach Polska najlepiej wykorzystała szan-
sę, jaką dał nam dostęp do funduszy unijnych. Inne kraje mając 
proporcjonalnie taką samą ilość pieniędzy, osiągnęły znacznie 
gorsze rezultaty. 
Środki unijne to wciąż najlepsza lokomotywa rozwoju, szcze-
gólnie że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 
zmiany ukierunkowane zostaną w większym niż dotychczas 
stopniu na rozwój małych i średnich firm.
W trakcie konferencji prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha, 
omówiła nowy system finansowania przedsięwzięć w zakresie 
ochrony środowiska, koncentrując się na inwestycjach komu-
nalnych m.in. dotyczących gospodarki odpadami, wodno-ście-
kowej czy termomodernizacji. Nowe elementy, na które zwróci-
ła szczególną uwagę, to premiowanie ekoinnowacyjności, tzw. 
zielonych gmin, finansowanie efektywności energetycznej.

Bartosz Rozpondek przybliżył efekty działalności Śląskiego 
Centrum Przedsiębiorczości, głównego dysponenta środków 
unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie wo-
jewództwa śląskiego, przedstawiając projekty, które otrzymały 
do tej pory dofinansowanie, jak również nowe zadania stojące 
przed Centrum, dotyczące podziału środków unijnych.
Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Jarosław Wesołowski, dyrektor 
Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego przedstawili progra-
my dla przedsiębiorców i samorządów związane zarówno ze 
wsparciem dla działań proinwestycyjnych jak również związa-
nych z rozwojem kompetencji pracowniczych.
Największa część unijnych środków (23,8 mld euro z przyzna-
nych nam 85,5 mld) przeznaczona zostanie na zrównoważony 
transport i poprawę infrastruktury, z czego aż 10,2 mld euro na 
transport kolejowy. 9,1 mld euro ma trafić na rozwój gospo-
darki niskoemisyjnej, w tym na ocieplanie budynków, rozwój 
odnawialnych źródeł energii, rozbudowę sieci przesyłowych ni-
skiego i średniego napięcia, a także transport publiczny w mia-
stach. Bardzo ważnym zadaniem będzie też zwiększenie inno-
wacyjności w Polsce. Większy nacisk ma być położony na lepszą 
współpracę między biznesem a naukowcami, tak by innowacje 
miały zastosowanie w gospodarce.
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Śniadanie Izbowe 
w restauracji Warsztaty Smaku, listopad 2014

Prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego 
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców 

W tym roku 29 stycznia już po raz piętnasty odbyło się Nowo-
roczne Spotkanie Przedsiębiorców w Zespole Szkół Muzycz-
nych im. F. Rybickiego w Tychach.
Jest to nie tylko okazja do spotkania przedsiębiorców, władz 
miasta i innych gości z okazji Nowego Roku, ale także do uho-
norowania statuetką Integratora Roku osoby, która wniosła 
szczególny wkład do integracji lokalnego środowiska wokół 
spraw istotnych dla społeczności lokalnej i przedsiębiorców.
W tym roku statuetkę Integratora otrzymała Teresa Wodzicka za 
integrację młodzieży miasta Tychy poprzez kulturę i sztukę oraz 
wkład w kultywowanie tradycji i historii. W zawodzie nauczy-
cielskim przepracowała 45 lat. Od 28 lat pełni funkcję dyrektora 
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossa-
ków w Tychach. Jest polonistką, reżyserem teatralnym i anima-
torem kultury od lat upamiętniającym dzieje naszej Ojczyzny. 

Przez całe życie pracuje na rzecz wychowania patriotycznego 
i obywatelskiego oraz kształtowania propolskich postaw wy-
chowanków.
Wyróżnienie otrzymała Fundacja Pracownicza PRO-EKO za 
propagowanie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu 
poprzez finansowe wsparcie instytucji i organizacji pozarządo-
wych. Najważniejszym z kierunków działalności PRO-EKO jest 
pomoc publicznej służbie zdrowia. Wydatki na rzecz instytucji 
miasta Tychy w latach od 2005 do 2014 wyniosły łącznie ponad 
2,5 mln złotych, umożliwiając m.in. dofinansowanie prac mo-
dernizacyjnych i remontowo-budowlanych oraz zakup nowo-
czesnych urządzeń i sprzętu medycznego Działania Fundacji 
umożliwiły wsparcie szeregu przedsięwzięć charytatywnych 
i non-profit, w tym z zakresu pomocy społecznej, kultury, pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych, wypoczynku i rekreacji czy 

styczeń 2015
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ochrony środowiska. Wyróżnienie odebrało także stowarzysze-
nie Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy za rozwijanie sportowej 
pasji dzieci i młodzieży miasta Tychy. APN powstała z połącze-
nia 4 tyskich klubów (Akademii GKS Tychy, Polonii Tychy, Chrzci-
ciela Tychy, Pioniera Tychy). Podstawowym celem Akademii jest 
promowanie i rozwijanie pasji do piłki nożnej wśród dzieci 
i młodzieży na terenie naszego miasta poprzez budowanie od-
powiednich warunków do nowoczesnego i kompleksowego 
szkolenia piłkarskiego z zachowaniem zasad fair play oraz edu-
kacji szkolnej. Akademia jest organizatorem m.in.: Międzynaro-
dowej Konferencji dla trenerów, Międzynarodowego Turnieju 
Tychy Cup dla ok. 1000 uczestników, Rozgrywek Deichmann 
Mini Mistrzostw dla ok. 600 uczestników, obozów zimowych 
i letnich dla ok. 500 dzieci.
Wyróżnienie otrzymał również przewodniczący Rady Miasta 
Tychy w latach 2006-2014 Zygmunt Marczuk za aktywizację 
lokalnych środowisk na rzecz rozwoju samorządności i współ-
działania mieszkańców miasta Tychy. Z kolei nagrodę animato-
ra przedsiębiorczości oraz edukacji europejskiej odebrała była 
eurodeputowana Małgorzata Handzlik.
– Od wielu lat w obliczu powiększającej się rzeszy ludzi bezrobot-
nych, zubożonych i wymagających pomocy społecznej – obser-
wujemy, że rośnie społeczne zapotrzebowanie na ludzi czynu, na 
ludzi, którzy podejmują się działania na rzecz innych, którzy wi-
dzą, potrafią, a nade wszystko chcą działać więcej niż wynika to 
z ich obowiązków. Ci ludzie budują podwaliny społeczeństwa oby-

watelskiego, społeczeństwa, w którym zagospodarowana może 
i powinna być aktywność każdego mieszkańca. Dlatego bardzo 
ważne jest kreowanie zachowań i postaw, aktywności, propago-
wanie takich działań, które mogą przyczynić się do aktywizacji 
zawodowej i społecznej wszystkich grup, w tym również dzieci 
i młodzieży. Wyróżnione osoby przez swoją działalność dają nam 
przykład, jak działać, co robić, w jaki sposób wspierać lokalne spo-
łeczności – mówił na spotkaniu prezes Izby, Zbigniew Gieleciak.
Imprezę uświetnił występ zespołu Małgorzata Zuber Quin-
tet, który zadebiutował 27 lutego 2014 roku. W skład zespołu 
wchodzą Małgorzata Zuber – wokal, Paulina Atmańska – instru-
menty klawiszowe, Monika Muc – saksofon altowy, Rafał Haj-
duga – kontrabas, Piotr Budniak – perkusja. Zespół wykonuje 
m.in. standardy jazzowe we własnych aranżacjach oraz utwory 
polskich kompozytorów. W repertuarze zespołu znajduje się 
ambitna muzyka światowych kompozytorów i wykonawców. 
Warto podkreślić, że Monika Muc i Paulina Atmańska pochodzą 
z Tychów oraz są absolwentkami Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Feliksa Rybickiego.
W spotkaniu uczestniczyło ponad dwustu przedstawicieli re-
gionalnych środowisk biznesu, polityki oraz kultury.
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Komitet Budowlany 
w restauracji U Przewoźnika, marzec 2015

Spotkanie poświęcone budowie Parku Wodnego w Tychach.



www.izba.tychy.pl22

Klub Młodego Przedsiębiorcy 

Podczas spotkania odbył się Turniej Młodego Przedsiębiorcy o Puchar BZ WBK.

Śniadanie Izbowe 
w restauracji Joker, kwiecień 2015

Przedstawienie programu dotacji europejskich oraz szczegółowych wytycznych w zakresie realizacji projektów ze środków 
unijnych na lata 2014-2020 dla przedsiębiorstw.

w restauracji U Przewoźnika, marzec 2015
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Komitet Budowlany  

Zwiedzanie zrewitalizowanej części obiektu po Zespole Szkół Municypalnych czyli tyskiej Mediateki XXI wieku.

Klub Młodego Przedsiębiorcy
w restauracji U Przewoźnika, czerwiec 2015

Kolejne spotkanie przedsiębiorców młodych stażem i/lub wiekiem.

maj 2015
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Tychy to jedno z miast z najwyższym wskaźnikiem przed-
siębiorczości. Wśród działających w regionie 424 tysięcy 
podmiotów gospodarki narodowej 77,8 % stanowią oso-
by fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co sta-
nowi 7 % ogółu mieszkańców Śląska. W Tychach wskaźnik 
ten wynosi 10 %, jest więc znacząco wyższy od średniej 
wojewódzkiej.
Na koniec roku w centralnej ewidencji CEIDG zanotowa-
no 13054 firmy zarejestrowane w Tychach, to o blisko 
250 więcej niż rok wcześniej. Ilość wpisów zbliżyła się do 
wartości maksymalnych z 2003 roku, kiedy to w Tychach 
działało 13171 firm. Na wynik ten złożyły się 892 nowe za-
łożenia i 643 zamknięcia (saldo + 249). Zauważyć można 
więc wyraźny wzrost ilości wpisów do ewidencji działal-
ności gospodarczej na terenie miasta Tychy.
Z drugiej strony, w 2014 roku aż 1046 osób zawiesiło 
działalność gospodarczą. Jest to liczba zbliżona do lat po-
przednich, w 2013 i 2012 również ponad tysiąc firm ule-
gało zawieszeniu. Zmniejsza się również ilość wznowień 
działalności. O ile w 2012 roku działalność wznawiały 689 
osoby, o tyle w 2014 już tylko 578.  
Spadająca ilość aktywnych podmiotów znajduje swe od-
zwierciedlenie w wykazie płatników podatku PIT i CIT. 
Od 2010 roku, pomimo znacznego napływu środków 
unijnych skierowanych na promocję samozatrudnienia, 

następuje stały spadek podmiotów aktywnych tj. przeby-
wających w ewidencji, ale niezawieszonych i dokonują-
cych co najmniej jednej operacji finansowej w ciągu roku.
O ile w 2010 roku w Tychach działało ponad 11 tysięcy 
firm, pod koniec 2014 roku ich liczba spadła poniżej 10 
tysięcy. W 2014 roku nastąpił największy spadek ilości 
działających podmiotów liczony rok do roku: aż o 542 
płatników. 
Zmiany nastąpiły zarówno wśród firm opodatkowanych 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych (- 440) jak 
i od osób prawnych (- 102). Biorąc pod uwagę wielkość 
firmy, najtrudniejszą sytuację odnotowały osoby samo-
zatrudnione, niezatrudniające żadnych pracowników. 
Wśród takich osób działalności zaprzestało aż 490 firm 
(ponad 6 %). Znaczny spadek nastąpił też wśród mi-
kroprzedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 9 pracowni-
ków (spadek o 41 firm).
Mając na uwadze powyższe dane, można zauważyć, z jed-
nej strony, sporą i z roku na rok coraz wyższą aktywność 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 
Z drugiej strony młode firmy zderzają się z twardymi re-
aliami rynku i wysokimi kosztami pracy, szczególnie po 
dwuletnim okresie preferencyjnym.
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Kobiety są coraz bardziej aktywne w biznesie i coraz czę-
ściej zakładają własne firmy (co trzecia firma w Polsce 
została założona i jest prowadzona przez kobietę). Per-
spektywa posiadania własnej firmy pociąga zwłaszcza 
młode kobiety, jak wynika z raportu Akademii Liderów, 
opartym na badaniach wśród osób urodzonych po 1990 
roku*. Głównymi motywami zakładania własnej firmy 
są: chęć osiągnięcia niezależności w pracy, możliwość 
wyższych dochodów, ale dla kobiet dodatkowo duże 
znaczenie ma elastyczność czasu pracy i możliwość po-
dejmowania ciekawych wyzwań.

Ster w kobiecych rękach
Kobiece biznesy najczęściej dotyczą sektora usług, jak 
wynika z szacunków PKPP Lewiatan (np. kosmetyka, ga-
stronomia, moda, opieka zdrowotna, edukacja)**. Panie 
potrafią świetnie dostrzegać i wykorzystywać nisze na 
rynku i okazuje się to strategią bardzo skuteczną zwłasz-
cza dla małych firm. Co więcej, niszowe usługi czy pro-
dukty powstają często na bazie posiadanej przez panie 
pasji (np. tworzenie autorskich zabawek, ubranek dla 
dzieci, warsztaty zdrowego gotowania, organizowanie 
spersonalizowanych podróży itp.).

Kobiece atuty
Własna firma stawia jednak sporo wyzwań, które wyma-
gają od pań określonych cech i kompetencji. Jakie kom-
petencje powinna rozwijać przedsiębiorcza kobieta?
Jako coach i trener pracuję z przedsiębiorczymi kobieta-
mi, obserwuję je też z wielkim zaciekawieniem w swoim 
otoczeniu: jak sobie radzą, co pomaga im w odnoszeniu 
sukcesów.
We własnej firmie często właściciele zajmują się wszyst-
kim. Naturalnym atutem kobiet w biznesie jest z pewno-
ścią ich wielozadaniowość – umiejętność równoległego 
wykonywania różnych czynności i osiągania przy tym 
dobrych rezultatów.

Kobiety przedsiębiorcy często łączą rolę zawodową 
z rolą partnerki i mamy. Mówią o tym, że dzieci są dla 
nich źródłem inspiracji i motywacji do pracy na własny 
rachunek, ale też organizacja życia rodzinnego jest swo-
istym poligonem, na którym ćwiczą i rozwijają umiejęt-
ności organizacyjne i zarządzania sobą w czasie.
Kobiecym atutem w biznesie jest także komunikacja – 
panie więcej rozmawiają, potrafią słuchać i w razie po-
trzeby zwrócić się o pomoc, przez co ich sposobem na 
sukces stają się dobre relacje międzyludzkie (z klientami, 
dostawcami, współpracownikami).
Kobiety wykorzystują w większym stopniu intuicję 
i empatię, potrafią zaangażować swój instynkt przy po-
dejmowaniu trafnych decyzji. W prowadzeniu biznesu 
ważna jest także cierpliwość, konsekwentne i wytrwałe 
w dążeniu do założonych celów, czego wielu kobietom 
nie brakuje.

Co nas ogranicza?
Tym, co hamuje kobiety na drodze do odważnych po-
czynań biznesowych jest zaniżona ocena własnych moż-
liwości, mniejsza wiara w skuteczność swoich działań 
i skromne ocenianie swoich kompetencji i wiedzy. Wła-
ścicielki małych firm wykazują też większą ostrożność, 
jeśli chodzi o podejmowanie decyzji biznesowych, co 
ma wpływ np. na innowacyjność ich przedsiębiorstw.***
Okazuje się jednak, że tym co najsilniej wspiera kobie-
ty w realizacji ich celów i marzeń biznesowych są one 
same. Zaobserwować można różne formy wsparcia dla 
przedsiębiorczych pań, które w dużej mierze tworzą 
i organizują właśnie kobiety: fundacje, organizacje, sto-
warzyszenia. Co więcej, przedsiębiorcze panie chętnie 
sięgają po pomoc, dzieląc się pomiędzy sobą dobrymi 
praktykami i pomysłami np. w ramach grup wsparcia czy 
klubów, ale też (jak wykazują wyniki badań PARP) po-
trzebują zindywidualizowanego wsparcia uwzględnia-
jącego potrzeby i specyfikę ich biznesu np. coachingu, 
mentoringu, doradztwa.
W kobiecym biznesie tkwi duży potencjał, warto go 
zauważać i rozwijać.

*źródło HR Puls
**Przedsiębiorcy w Polsce. Raport na temat wkładu 
przedsiębiorców w rozwój Polski, PKPP Lewiatan, 2012
***Przedsiębiorczość kobiet w Polsce (PARP 2011)

Anna Zalewska-Sikora
doradca kariery, trener, coach ACC ICF

www.prowzrastam.pl

Kobiecy biznes
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Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw 
w ramach RPO WSL 2014-2020
Kluczowe znaczenie, jakie – w kontekście rozwoju re-
gionu – ma rozwój sektora małych i średnich przedsię-
biorstw na Śląsku, znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Znaczenie to jest dostrze-
galne już w samej konstrukcji Programu, którego jedna 
z osi priorytetowych została w całości dedykowana MŚP. 
Oś priorytetowa III koncentruje się zatem tak na zapew-
nieniu warunków zewnętrznych sprzyjających rozwojo-
wi przedsiębiorstw, jak i na bezpośrednim wspieraniu 
wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności w szero-
kim zakresie.
Wsparcie sektora, przewidziane w RPO WSL 2014-2020, 
obejmuje różne typy oraz różne przeznaczenie pomo-
cy. Środki finansowe przeznaczone na wspieranie wa-
runków sprzyjających do tworzenia i rozwoju przedsię-
biorstw będą kierowane do lokalnych samorządów, 
z przeznaczeniem na kompleksowe przygotowanie te-
renów pod działalność gospodarczą. Dofinansowanie 
będą mogły uzyskać projekty przyczyniające się do po-
nownego wykorzystania i nadania nowych funkcji go-
spodarczych terenom typu brownfield czyli obszarom 
poprzemysłowym, popegeerowskim, powojskowym lub 
pokolejowym. Wspierana będzie także profesjonalizacja 
usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. 
Wsparcie to ma na celu dostarczenie nowych (zaawan-
sowanych lub znacząco ulepszonych) specjalistycznych 
usług w odpowiedzi na pojawiające się oraz zmieniające 
się potrzeby biznesowe.

Bezpośrednim wspieraniem mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w naszym regionie zajmuje się Śląskie 
Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie. Instytucja ta 
jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie naboru wnio-
sków, w ramach których przyznawane będą środki na 
wspieranie innowacyjności firm. O dofinansowanie będą 
mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, planujące rozwój
/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwe-
stycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 
produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług. Innowacyjność staje 
się tym samym kluczem do pozyskania środków na roz-
wój prowadzonej działalności.
Z kolei dla tych przedsiębiorców, którzy planują rozwój 
z zastosowaniem narzędzi informatycznych, przewi-
dziano dotacje na wdrożenie technologii informacyjno
-komunikacyjnych w działalności gospodarczej (rozwój 
e-usług, aplikacje usprawniające zarządzanie przedsię-
biorstwem czy automatyzację procesów biznesowych). 
Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektów będą 
mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocni-
cze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwią-
zania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu na-
stąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania 
kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania 
nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, 
zasobami, finansami oraz sprzedaży. 
Alternatywą dla firm, których potrzeby inwestycyjne 
wykraczają poza popularne „TIKi” (tj. technologie infor-
macyjno-komunikacyjne), a jednocześnie ich potencjał 
innowacyjny również nie pozwala na przedstawienie 
pomysłów zdolnych do spełnienia zaproponowanych 
kryteriów, jest możliwość skorzystania ze środków w po-
staci instrumentów zwrotnych, czyli np. preferencyjnych 
pożyczek. Działanie dotyczące rozwoju MŚP przy udziale 
instrumentów finansowych pozwoli na wzrost konku-
rencyjności przedsiębiorstw, poprawę pozycji rynkowej 
i wzrost obrotów firm ubiegających się o wsparcie. 
W innych obszarach tematycznych należy przywołać 
również środki na działalność badawczo-rozwojową, 
których głównymi beneficjentami w okresie 2014-2020 
mają być przedsiębiorcy, w tym przede wszystkim z sek-
tora MŚP. Wsparcie będzie kierowane zarówno na rozwój 
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niezbędnej infrastruktury B+R, jak i na samo prowadze-
nie prac badawczych. Z kolei w zakresie efektywności 
energetycznej (modernizacja energetyczna obiektu lub 
instalacji, zastosowanie instalacji do produkcji ener-
gii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych) 
przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie za pośred-
nictwem funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych. 
Dla pełnego obrazu możliwości rozwojowych trzeba 
wskazać także środki przeznaczone na dostarczenie 
usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgod-
nych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w za-
kresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, 

organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, 
marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, 
audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komer-
cjalizacji wiedzy czy ochrony własności przemysłowej). 
Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego obej-
mować będzie także wspieranie rozwoju kwalifikacji 
pracowników, oparte o indywidualną diagnozę, a tym 
samym dopasowane do realnych potrzeb pracodawców.

Andrzej Kwaśniewski
Kierownik Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 
w Katowicach, Koordynator sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w Województwie Śląskim

Szczegółowe informacje nt. możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego – www.rpo.slaskie.pl, a także w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie śląskim:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
Telefony do konsultantów: (32) 77 40 172 / 193 / 194
punktinformacyjny@slaskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej 
ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała 
Telefony do konsultantów: (33) 47 50 135 / (33) 496 02 01
lpibielsko@bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku 
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik 
Telefony do konsultantów: (32) 431 50 25 / (32) 423 70 32 
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu 
ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec 
Telefony do konsultantów: (32) 263 50 37 / (32) 360 70 62 
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie 
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa 
Telefony do konsultantów: (34) 360 56 87 / (34) 324 50 75 
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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W okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. Okręgo-
wa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach realizowała 
projekt „Usługi doradcze w zakresie kształcenia formal-
nego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego”. Projekt miał charakter pilotażo-
wy i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekt składał się z kilku części, a jego głównym celem 
było upowszechnienie usługi doradztwa edukacyjnego 
oraz zwiększenie świadomości edukacyjnej, potrzeby 
uczenia się przez całe życie osób dorosłych. 
Jeszcze zanim przystąpiono do realizacji projektu 
w każdym województwie wybrane zostały dwa powia-
ty o określonych, przeciwstawnych charakterystykach. 
W województwie śląskim wybrano powiaty z najwyższą 
i najniższą stopą bezrobocia (odpowiednio: powiaty 
myszkowski i bieruńsko-lędziński). Wnioski z realizacji 
projektów, osiągniętych rezultatów, będą analizowane 
na szczeblu krajowym w celu oceny zasad i możliwo-
ści realizacji doradztwa zawodowego w formie, która 
w większym stopniu odpowiadać będzie na potrzeby lo-
kalnych rynków pracy.
Częścią realizacji projektu było przygotowanie raportu 
obejmującego analizę problemową w  obszarze oddzia-
ływania projektu w kontekście barier, problemów, moż-
liwych szans rozwojowych grupy docelowej projektu. 
Jej wyniki posłużyły do wypracowania strategii pracy 
z klientami. Badanie zrealizowano na efektywnej próbie 
358 respondentów.
W przeprowadzonym badaniu najsilniejszym korelatem 
pracy zawodowej jest poziom wykształcenia. Ujawniła 
się korelacja dodatnia, czyli wzrost poziomu wykształ-
cenia prowadzi do wzrostu możliwości uzyskania pracy. 
Okres braku aktywności zawodowej również koreluje 

z  poziomem wykształcenia – brak aktywności zawodo-
wej przez ponad 20 miesięcy związany jest głównie z wy-
kształceniem na poziomie podstawowym. 
Respondentów zapytano, jak edukacja szkolna przy-
gotowała ich do podjęcia satysfakcjonującej pracy. 
Raczej dobrze odpowiedziało 34,6 % badanych, zde-
cydowanie dobrze 17,8 %, prawie co czwarty nie ma 
zdania (22,9 %), zaś 12,8 % uważało, że niedobrze, a co 
dziesiąty, że zdecydowanie niedobrze. Jeśli mieliby-
śmy określić profil osób, to były to kobiety, legitymu-
jące się wyższym wykształceniem, mieszkające w ob-
szarze miejskim, w przedziale wiekowym 25-34 lata.
Biorący udział w badaniu respondenci udzielali również 
odpowiedzi na pytanie, czy po zakończeniu formalnej 
edukacji brali udział w szkoleniach, kursach lub innych 
formach kształcenia, które zwiększają szanse zawodowe: 
ponad połowa (55,9 %) brała udział w takich działaniach. 
Kobiety (38,9 %) znacznie częściej deklarowały udział 
w szkoleniach niż mężczyźni (16,8 %). Należy zauważyć, 
że wykształcenie koreluje z partycypacją w szkoleniach: 
zasadnicze zawodowe 2,8 %, średnie 16,6 %, wyższe 35,5 %. 
Główne przyczyny podejmowania szkoleń, kursów lub 
innych form kształcenia są następujące: 13,1 % dekla-
rowało założenie swojej firmy, 34, 1 % zdobycie lepszej 
pracy, 22,6 % zmiana pracy, 43 % zdobycie wiedzy na 
własny użytek, 30,7 % rozwijanie hobby/ciekawość, 31, 
3 % wzrost zarobków, 47,2 % rozwój zawodowy, 12,8 % 
zdobycie pieniędzy na realizację projektów, 23,5 % zdo-
bycie pracy.
Badani wskazali, jakie są główne bariery, które w ich opi-
nii utrudniają zwiększenie wiedzy zawodowej, podno-
szenie kwalifikacji oraz różnych form kształcenia (można 
było wybrać kilka odpowiedzi): 49,2 % wskazało brak wia-
ry we własne możliwości, 49,2 % brak potrzeby edukacji i 
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rozwoju, 70,4 % brak środków na finansowanie szkoleń, 
71,5 % brak czasu (praca, obowiązki rodzinne), 54,2 % 
brak informacji o istniejących możliwościach szkoleń, 
34,1 % miejsce zamieszkania (np. wieś), 44,1 % brak in-
formacji o korzyściach płynących w takiego kształcenia, 
47,8 % niedostrzeganie realnego wpływu kształcenia na 
swoją sytuację zawodową.
Tylko co trzeci badany deklarował, że rozważał udział 
w bezpłatnych spotkaniach z doradcą zawodowym, na-
tomiast 63,7 % nie widzi potrzeby kontaktu z specjalistą. 
Wydaje się, że badani wskazujący potencjalne zainte-
resowanie kontaktem z doradcami powinni być szcze-
gólnie objęci polem zainteresowań instytucji oferują-
cych usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego 
i pozaformalnego. 
System kształcenia specjalistycznego może rekompenso-
wać niedostosowanie zawodu wskutek dynamiki zmian 
kompetencji i  umiejętności na lokalnym rynku pracy.
Wyniki badania potwierdzają ograniczoną aktywność 
respondentów w zakresie szukania porad związanych 
z pracą i kształceniem. 
Usługi w zakresie brokeringu/doradztwa zawodowego 
są potrzebne przede wszystkim na etapie wyboru zawo-
du w gimnazjum czy w szkole średniej, aczkolwiek coraz 
częściej wsparcia i pomocy w zakresie podejmowanych 
decyzji zawodowych poszukują osoby dorosłe. Wynika to 
ze specyfiki rynku pracy, gdzie coraz rzadziej spotykamy 
się z sytuacją, kiedy to przez całe życie jesteśmy zatrud-
nieni w danej firmie czy na danym stanowisku. Wobec 
nasilających się tendencji na polskim rynku pracy, takich 
jak brak pewności zatrudnienia, konieczność podnosze-
nia swoich kwalifikacji, konieczność zdobywania nowych 
umiejętności zawodowych, posiadanie drugiego lub 
kolejnego zawodu, każdy pracownik musi wykazywać 
gotowość do poszerzania obszarów swoich zaintereso-
wań, wiedzy, umiejętności, a co za tym idzie do podno-
szenia swoich kwalifikacji, w czym pomocne jest korzysta-
nie z  usług w zakresie brokeringu/doradztwa. Jest ono 
również odpowiedzią na charakteryzujące współczesny 
rynek pracy niedostosowanie kwalifikacji zawodowych 

i posiadanego wykształcenia do potrzeb pracodawców. 
Kierunki studiów, które w momencie wyboru są popular-
ne, po pięciu latach nie gwarantują dobrze płatnej pra-
cy, a podejmowane przez absolwentów ostatnich klas 
techników i liceów decyzje mają często nieprzemyślany 
charakter.  
Rynek pracy jest odbiorcą rynku edukacyjnego. Doko-
nuje oceny efektów edukacji przez dwa podstawowe 
wymiary: prawdopodobieństwo zatrudnienia (lub bezro-
bocia czy bierności zawodowej) oraz osiągane wynagro-
dzenie, rozumiane jako wycena umiejętności nabywanych 
w trakcie edukacji formalnej. Wskaźnik NEET (odsetek 
osób młodych nieuczących się i  niepracujących) dla 
Polski wyraźnie wskazuje, iż jednym z podstawowych 
problemów strukturalnych jest niskie zaangażowanie 
absolwentów po zakończeniu edukacji na rynku pra-
cy. Wskaźnik ten w Polsce wynosi 24,3 %, w tym odse-
tek osób biernych zawodowo wynosi 14,4 %. W krajach 
skandynawskich (Dania, Finlandia, Norwegia) wskaźnik 
ten kształtuje się na poziomie 6-9 %, a więc jest istot-
nie niższy.  W szczególności problem ten dotyczy osób 
w wieku 20 lat, a więc takich, które w większości przypad-
ków zakończyły edukację formalną. Utrzymywanie się 
wysokiego poziomu bierności zawodowej absolwentów 
wśród osób młodych oznacza bardzo wysokie ryzyko ich 
długookresowego wykluczenia z rynku pracy, a co za tym 
idzie – ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. Od-
powiednia diagnoza przyczyn bierności zawodowej ab-
solwentów w oparciu o monitorowanie popytu i podaży 
zawodów pozwala na sformułowanie rekomendacji dla 
zmian systemu edukacji w celu lepszego dostosowania 
do potrzeb współczesnego ryku pracy. Ponadto jednym 
z najistotniejszych celów kształcenia ma stać się dostar-
czanie rynkowi pracy absolwentów odpowiedniej jakości 
– to jest absolwentów o poszukiwanych aktualnie kwali-
fikacjach i kompetencjach. 
Podstawą większości debat publicznych, które zmierzają 
do przełożenia koncepcji uczenia się przez całe życie na 
program konkretnych działań, jest definicja sformułowa-
na przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju). W definicji uczenie się przez całe życie obej-
muje rozwój indywidualny osoby we wszystkich for-
mach i kontekstach, tzn. zarówno w systemie formalnym 
(w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczel-
niach) jak i w  systemie nieformalnym, a więc w pracy, 
w domu, w społeczności. Pojęcie uczenia się jest związa-
ne z indywidualną odpowiedzialnością człowieka za wła-
sny rozwój poprzez kształcenie. Chcąc utrzymać miejsce 
pracy lub zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, każdy 
musi indywidualnie wyszukać i wybrać taką ofertę ryn-
ku edukacji, która odpowiada indywidualnym wymaga-
niom. W tym kontekście również doradztwo zawodowe 
zyskuje wymiar „doradztwa całożyciowego”, z którego 
korzysta się na różnych etapach życia.
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W realizowanym przez OIPH projekcie zadaniem doradcy 
była pomoc w określeniu indywidualnej ścieżki edukacyj-
nej lub zawodowej, pomoc w określeniu predyspozycji 
zawodowych i wyborze kierunku kształcenia. 
Grupę docelową stanowiło 350 osób dorosłych (18 – 64 
lata), które z własnej inicjatywy zainteresowane były uzy-
skaniem pomocy w  zakresie diagnozy potrzeb oraz wy-
boru odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej – bez 
względu na posiadane wykształcenie czy status na ryn-
ku pracy. W projekcie mogli więc uczestniczyć zarówno 
uczniowie, studenci, osoby pracujące, bezrobotne, nieko-
niecznie zarejestrowane w urzędzie pracy.
W ramach projektu zaproponowano uczestnikom 3,5 go-
dziny indywidualnego spotkania z doradcą oraz warszta-
ty. Podczas spotkań indywidualnych można było popraco-
wać nad diagnozą w zakresie kompetencji miękkich, czyli 
określić swoje mocne i słabe strony, określić deficyty roz-
wojowe, wewnętrzną i zewnętrzną motywację do pracy 
i dalszej nauki, zbadać potrzeby edukacyjne, zaplanować 
ścieżkę kariery, zastanowić się nad aspiracjami i celami za-
wodowymi.
Po spotkaniach indywidualnych odbywały się jedno- lub 
dwudniowe warsztaty kształtowania umiejętności mięk-
kich realizowane w formie doradztwa grupowego. Były 
to 8-12 osobowe grupy tematyczne, a warsztaty były 
dopasowane do potrzeb poszczególnych grup. Głów-
nym celem warsztatów było wzmocnienie motywacji do 
dalszego rozwoju i rozbudzenie potrzeb szkoleniowych 
uczestników projektu.
Oprócz tego, każdy uczestnik otrzymał darmowy biuletyn 
z ofertą edukacyjną szkół wyższych oraz bezpłatny dostęp 
do portalu internetowego edukacja365.pl, stworzonego 
na potrzeby projektu, gdzie można było znaleźć informa-
cje o aktualnych kierunkach kształcenia, jakie w swojej 
ofercie mają wybrane uczelnie z całej Polski.
W ramach projektu zorganizowano również Targi Edukacji, 
które odbyły się 13 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu podczas VI Fina-
łu Śląskiej Ligi Orlików w piłce nożnej dziewcząt i chłop-
ców o puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Była to 
doskonała okazja dla uczestników do bezpośredniego 
spotkania z przedstawicielami publicznych i prywatnych 
uczelni, z doradcą zawodowym/brokerem edukacyjnym, 
który pomagał młodym ludziom określić indywidualną 
ścieżkę edukacyjną lub zawodową, predyspozycje zawo-
dowe, wybrać kierunek kształcenia.
Realizowany przez Izbę projekt obejmował swym zasię-
giem powiat bieruńsko-lędziński. Mogły w nim uczestni-
czyć osoby, które mieszkały, uczyły się lub pracowały na 
terenie tego powiatu. Stąd też poza mieszkańcami powia-
tu (88 % uczestników) nieznaczną grupę stanowili miesz-
kańcy Tychów, Mysłowic, Katowic, Sosnowca oraz powia-
tów: oświęcimskiego, pszczyńskiego i mikołowskiego (12 
%). 
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W ramach projektu 68 osób (w tym 53 kobiety) podję-
ło dalszą ścieżkę edukacyjno-szkoleniową, z czego 65 
zakończyło ją do końca czerwca 2015 r. Znaczna grupa 
uczestników projektu planuje rozpoczęcie nauki, ale 
dopiero od października 2015 r. z uwagi na terminy roz-
poczęcia studiów. 
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Opinie doradców/brokerów edukacyjnych pracujących przy realizacji projektu 
Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób 
dorosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Uczestnicy projektu wykazali duże zainteresowanie spo-
tkaniami z doradcami. Spotkania miały na celu ocenę po-
tencjału rozwojowego oraz przedstawienie konkretnych 
możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Różnorod-
ność wybieranych kierunków kształcenia była ogromna, 
a wśród nich coraz częściej pojawiały się specjalizacje 
interdyscyplinarne, takie jak chemia informatyczna, 
mechatronika czy turystyka historyczna. Przy wyborze 
kierunku doradca weryfikował motywację uczestników. 
Istotne również było to, aby wybrany kierunek odpo-
wiadał nie tylko zainteresowaniom uczestnika, ale także 
jego indywidualnym predyspozycjom, umiejętnościom 
oraz oczekiwaniom. Podczas spotkań doradca naświe-
tlał sytuację panującą na rynku pracy, pokazywał, jak 
wybrany kierunek przełoży się na pozycję zawodową 
uczestnika oraz przedstawiał wymagania pracodawców. 
Daje się zauważyć wzrost świadomości oraz motywacji 
osób co do potrzeby kształcenia.Grzegorz Gajda

doradca zawodowy, trener

Aktualna stopa bezrobocia w Tychach wynosi 4,5 %. Od 
początku roku zauważalny jest stały spadek poziomu 
bezrobocia dla miasta Tychy (o 1%), co jest odzwiercie-
dleniem sytuacji na rynku regionalnym i krajowym. Jest 
to wynik zwiększającej się liczby składanych do Powiato-
wego Urzędu Pracy w Tychach ofert pracy. Coraz częściej 
pojawiają się oferty dla osób bez doświadczenia zawo-
dowego, w ramach których urząd pracy ma możliwość 
aktywizacji młodych osób bezrobotnych, w tym absol-
wentów kończących szkoły ponadgimnazjalne. 
Wpływające w bieżącym roku do urzędu pracy ofer-
ty pracy dotyczyły przede wszystkim stanowisk pracy 
w sektorze przetwórstwa przemysłowego (pracownik 
produkcyjny, pakowacz, operator maszyn, magazynier) 
oraz takich zawodów jak sprzedawca, doradca klienta 
(sektor handlu hurtowego i detalicznego), kierowca sa-
mochodu ciężarowego i wykwalifikowany pracownik bu-
dowlany. Pracodawcy w dalszym ciągu poszukują osób 

z wykształceniem technicznym i zawodowym między 
innymi elektrycznym, mechanicznym, automatycznym. 
W I połowie 2015 roku zawody szczególnie deficytowe 
to: monterzy linii elektrycznych, operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów gumowych, ustawiacze i operatorzy 
obrabiarek do metali i pokrewni, robotnicy budowlani 
robót wykończeniowych i pokrewni, pracownicy cen-
trów obsługi telefonicznej (pracownicy call center).
W dalszym ciągu wśród klientów urzędu pracy zauwa-
żalny jest brak związku (choć nie tak silny jak w latach 
poprzednich) między posiadanym zawodem, a chęcią 
podjęcia pracy na stanowisku z nim związanym. Sytuacja 
ta jest widoczna szczególnie wśród osób posiadających 
wykształcenie handlowe, oraz wśród osób o takich zawo-
dach jak: ślusarz, krawiec, kucharz i fryzjer, gdzie znaczna 
liczba zarejestrowanych osób nie chce pracować w wy-
uczonym zawodzie.

Sytuacja na rynku pracy w Tychach

Dane : Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
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W projekcie miałam przyjemność prowadzić warszta-
ty rozwojowe dla ponad 20 grup uczestników. Byli to 
uczniowie, osoby bezrobotne, przedsiębiorcy, osoby 
pracujące, w tym liczna grupa osób z administracji sa-
morządowej. 
Projekt dawał możliwość indywidualnego i elastyczne-
go podejścia do uczestników. I tu serdeczne podzięko-
wania dla osób koordynujących projekt ze strony OIPH 
- dzięki ich świetnej organizacji i sprawnej komunika-
cji jako trener mogłam skupić się wyłącznie na pracy 
z grupami. Dla mnie ważne było odpowiadanie na po-
trzeby uczestników, tworzenie programów warsztatów 
dopasowanych do ich oczekiwań, ale też budowanie 
bezpiecznej i pełnej otwartości atmosfery, sprzyjającej 
uczeniu się. Podczas warsztatów rozwijaliśmy kom-
petencje z różnych obszarów: efektywności osobistej 
i zawodowej, radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytu-
acjami, komunikacji interpersonalnej i asertywności, za-
rządzania sobą w czasie, skutecznością na rynku pracy, 
koncentrując się także na wzmacnianiu poczucia war-
tości i sensu podejmowanych przez uczestników wysił-
ków na drodze samorozwoju. Z informacji zwrotnych od 
uczestników wiem, że wielu z nich projekt zainspirował 
do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu 
i to jest dla mnie źródłem największej satysfakcji.

W ramach projektu prowadziłem doradztwo indywi-
dualne oraz warsztaty grupowe. W trakcie jego re-
alizacji poznałem bardzo wielu wartościowych ludzi 
z różnych grup wiekowych i społecznych, którzy wciąż 
są obecni w moim życiu. Do udziału w projekcie uczest-
ników najczęściej mobilizowała możliwość dokonania 
bilansu aktualnej sytuacji zawodowej i zaplanowania 
swojej przyszłości. Moim celem było uzmysłowienie 
im konieczności stałego poszerzania horyzontów 
i podnoszenia kwalifikacji, a także wzmocnienie mo-
tywacji do dalszego rozwoju i rozbudzenie potrzeb 
szkoleniowych. Niewielu było takich uczestników, 
którzy liczyli na to, że już pierwsze spotkanie ze mną 
pomoże im dokonać zmian w swoim życiu, a – jak się 
później okazało – zmiana często przychodziła do nich 
już w trackie pierwszych godzin konsultacji. W pracy 
z ludźmi niezwykle ważna jest otwartość, wzajemne 
zaufanie i zaangażowanie. Tylko wtedy wspólna pra-
ca ma sens i przekłada się na odkrywanie i dosko-
nalenie. Każde spotkanie to cenne doświadczenie, 
za które bardzo dziękuję. Dużo pozytywnych opinii 
i komentarzy utwierdziło mnie w przekonaniu, że 
projekt pomógł wielu jego uczestnikom uwierzyć 
w siebie, na nowo spojrzeć na siebie i swoje możliwo-
ści oraz ruszyć z miejsca, korzystać z życia i inwestować 
w swój rozwój i doskonalenie. Historie uczestników, 
 które usłyszałem podczas konsultacji  inspirują do 
działania, a zdobyte doświadczenia pokazują, że 
w codziennym życiu każdy z nas chce się zatrzymać, 
być wysłuchanym, otrzymać wsparcie i motywację na 
przyszłość.

Anna Zalewska-Sikora
doradca zawodowy, trener rozwoju 
osobistego, coach

Artur Winiarski
doradca zawodowy, trener, 
psychoterapeuta
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Udział w projekcie w roli doradcy zawodowego, brokera 
edukacyjnego, trenera był dla mnie kolejnym ciekawym 
doświadczeniem zawodowym.
Umożliwił mi prowadzenie spotkań indywidualnych oraz 
grupowych z osobami zróżnicowanymi pod względem 
wieku, poziomu i kierunku wykształcenia, a także doświad-
czenia zawodowego.
Współpracowałam z młodzieżą klas maturalnych, z oso-
bami dorosłymi, w tym z nieaktywnymi zawodowo, jak 
i pracującymi.
Każdy Uczestnik Projektu wymagał indywidualnego po-
dejścia, przejawiał różne potrzeby, a tym samym oczekiwa-
nia względem kontaktu z doradcą zawodowym. Wspólnie 
analizowaliśmy potencjał zawodowy – posiadane zasoby 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz wynikające z nich możliwo-
ści na rynkach edukacyjnym i pracy. 
W przypadku młodzieży dookreślaliśmy preferencje i pre-
dyspozycje zawodowe, planowaliśmy dalszą ścieżkę edu-
kacyjną, poszukiwaliśmy ofert edukacyjnych. Współpra-
cując z osobami nieaktywnymi zawodowo, analizowałam 
ich profile zawodowe oraz służyłam wsparciem informa-
cyjnym z zakresu rynku pracy czy pomocą w opracowaniu 
dokumentów aplikacyjnych. W trakcie spotkań z osobami 
pracującymi stosowałam elementy job coachingu.
Kolejną formą pracy w ramach projektu było dla mnie pro-
wadzenie warsztatów ukierunkowanych na zdobycie lub 
poszerzenie kompetencji społecznych przez Uczestników 
Projektu. Oprócz realizacji planu szkolenia miałam możli-

Monika Mituta
doradca zawodowy, trener, coach
Poradnictwo zawodowe powinno wspierać osoby na 
wszystkich etapach rozwoju edukacyjnego i zawodo-
wego w ciągu całego życia. Doradztwo zawodowe po-
winno obejmować nie tylko pomoc w wyborze szkoły, 
znalezieniu pracy, ale również myślenie strategiczne 
- zachęcać do tworzenia planów zawodowych w dłuż-
szej perspektywie czasowej. Z tego punktu widzenia 
realizowany przez Okręgową Izbę Przemysłowo–Han-
dlową projekt był bardzo ciekawą i cenną propozycją 
skierowaną do młodzieży oraz dorosłych zaintereso-
wanych własnym rozwojem. Każdy, bez względu na 
posiadane wykształcenie czy status na rynku pracy, 
kto chciał skorzystać z pomocy w zakresie diagnozy 
potrzeb oraz wyboru odpowiedniej dla niego oferty 
edukacyjno-szkoleniowej, mógł skorzystać z pomocy 
specjalistów.  
Uczestnicy projektu, z którymi ja miałam kontakt, 
byli bardzo różni. Zdarzały się osoby, które bardzo 
dokładnie wiedziały, jaką szkołę czy szkolenie chcia-
łyby ukończyć – potrzebowały jedynie potwierdze-
nia słuszności swojego wyboru. Spora grupa jednak 
nie była tak pewna swojej przyszłości edukacyjnej 
i dla nich spotkanie ze specjalistą było bardzo cenne. 
W wielu przypadkach było impulsem do spojrzenia na 
przyszłość zawodową czy edukacyjną z zupełnie innej 
perspektywy.
Wszystkie osoby aktywnie uczestniczyły w spotka-
niach – był to tak naprawdę warunek, aby przyniosły 
one oczekiwany, zarówno przez uczestnika jak i bro-
kera edukacyjnego, efekt.

Aleksandra Zwyrtek-Tarach
doradca zawodowy, trener,
psycholog pracy

wość wymiany informacji i doświadczeń życiowych, 
które utwierdziły mnie w przekonaniu, jak istotną rolę 
odgrywa szeroko rozumiane poradnictwo zawodowe 
na każdym etapie życia człowieka. 
XXI wiek wymusza świadomość własnego poten-
cjału, ustawiczne kształcenie, otwartość na zmiany, 
a w konsekwencji rozpoznawanie prac alternatywnych 
względem zawodu wyuczonego czy wykonywanego. 
Nawet osoby zatrudnione na umowy o pracę na czas 
nieokreślony nie mają pewności zatrudnienia. Dzię-
ki tego typu projektom mogą wprowadzać działania 
profilaktyczne - poprzez zwiększenie wiedzy w zakre-
sie możliwości edukacyjno-zawodowych uchronić się 
przed bezrobociem.
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Co Państwa skłoniło do wzięcia udziału 
w projekcie?
Jednym z podstawowych elementów każdej organizacji 
są zasoby ludzkie. Pracownicy Urzędu na co dzień styka-
ją się z tematyką obsługi klienta. Poza tym współpracują 
i komunikują się wewnętrznie ze sobą. Podejmując decy-
zję o udziale w projekcie, głównym celem było sprawie-
nie, żeby te relacje były bardziej świadome, żeby pozwo-
liły na zwiększenie otwartości pracowników w relacjach 
wewnątrz i na zewnątrz. Ponadto dużą rolę odegrała 
kwestia doradztwa w temacie ewentualnego rozwoju za-
wodowego pracowników.

Czy są Państwo zadowoleni z uczestnictwa 
w projekcie?
Oczywiście, jako pracodawca świadomy konieczności 
podnoszenia kwalifikacji uważam, iż uczestnictwo w pro-

jekcie wzmocniło pracowników, pozwoliło im przemyśleć 
swoje mocne i słabe strony,  rozpoznać u siebie cechy, 
które może wcześniej nie były przez nich zauważalne. 
Ponadto ważnym elementem jest fakt, iż w dogodnych 
dla siebie warunkach mogli prześledzić swoją ścieżkę za-
wodową, zastanowić się, czy ich droga zawodowa satys-
fakcjonuje ich, czy też chcieliby podjąć inne wyzwania.

Czy uczestnictwo w projekcie wpłynęło na 
podniesienie kwalifikacji zawodowych bądź 
edukacyjnych pracowników Urzędu?
Myślę, że jeśli nie teraz, to w przyszłości na pewno. 

Czy poleciliby Państwo taką formę doradz-
twa zawodowego swoim znajomym, rodzi-
nie, innym pracownikom?
Oczywiście, udział w bezpłatnych szkoleniach, po któ-
rych wychodzi się świadomym swoich cech, kiedy wzra-
sta świadomość zawodowa, to jest naprawdę wartość 
dodana. Naprawdę warto propagować uczestnictwo 
w takich projektach.

Jakie obszary wymagają dalszego zwiększe-
nia kompetencji?
Uważam, że takim obszarem są kompetencje miękkie 
tj. kreatywność, komunikatywność, elastyczność. Oczy-
wiście mile widziana jest inicjatywa oraz umiejętność 
współpracy w grupie.

Czy istnieje potrzeba dalszego, stałego 
wsparcia doradczego pracowników w wy-
branych obszarach?
Sam fakt, iż pracownicy wiedzą, gdzie mogą szukać 
wsparcia doradczego jest ważnym elementem samoroz-
woju, nie tylko w kwestii zawodowej. Myślę, że pracow-
nicy doceniają udział w projekcie i szkoleniach w nim 
oferowanych. 

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

Uczestnicy projektu 

  Dzięki spotkaniu z panią Aleksandrą uświadomiłam 
sobie, jak ważne jest określenie swoich życiowych ce-
lów, a także dowiedziałam się, gdzie szukać informacji 
o szkoleniach i kursach dofinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Spotkania przebiegały w miłej i przyja-

znej atmosferze i mam nadzieję, że przyniosą wymierne 
korzyści dla mnie w przyszłości. Zachęcam każdego do 
uczestniczenia w takich zajęciach szkoleniowych. 

Edyta
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Co Państwa skłoniło do wzięcia udziału 
w projekcie?
Poprawa efektywności zawodowej pracowników jest 
ważnym elementem rozwoju każdej organizacji. Kształ-
towanie umiejętności pracowników Urzędu poprzez ich 
udział w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach wpły-
wa nie tylko na ich rozwój osobisty, ale i na pracę całego 
zespołu. Mając powyższe na uwadze, podjęliśmy decyzję 
o uczestnictwie w projekcie, w którym pracownicy urzę-
du mieli możliwość skorzystania z profesjonalnego do-
radztwa zawodowego i edukacyjnego.

Czy są Państwo zadowoleni z uczestnictwa 
w projekcie ?
Tak. Tematyka szkoleń grupowych w ramach projektu, 
związana była ze specyfiką pracy w Urzędzie, która po-
lega przede wszystkim na kontaktach z klientami ze-
wnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Uczestnicy mogli po-

szerzyć swą wiedzę i kompetencje, co w konsekwencji 
wpłynęło na jakość obsługi klientów i interesantów oraz 
na zwiększenie komfortu pracy i samopoczucia pracow-
ników.

Czy uczestnictwo w projekcie wpłynęło na 
podniesienie kwalifikacji zawodowych bądź 
edukacyjnych pracowników Urzędu?
Udział w projekcie umożliwił zdefiniowanie potrzeb 
pracowników w kwestii podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych. Posiadam informację, że kilku pracowników, 
zamierza podjąć dalsze kształcenie, aby zwiększyć swoje 
kompetencje.

Czy poleciliby Państwo taką formę doradz-
twa zawodowego swoim znajomym, rodzi-
nie, innym pracownikom?
Doradztwo zawodowe jako forma pomocy w wyborze 
ścieżki edukacyjnej lub zawodowej powinno być nie-
odzownym elementem rozpoczynanej przez młodych 
ludzi kariery zawodowej. Ale takiej formy wsparcia nie 
powinni unikać również doświadczeni pracownicy – 
w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pra-
cy wiedza, jakie umiejętności należałoby uzupełnić jest 
z jednej strony warunkiem utrzymania posady, a z dru-
giej może być szansą na awans czy intratniejsze zajęcie. 
W ramach projektu udział w szkoleniach był bezpłatny, 
co dodatkowo sprawia, że zaproponowana przez Pań-
stwo forma doradztwa jest godna polecenia. 

Jakie obszary wymagają dalszego zwiększa-
nia kompetencji?
Dalszego zwiększania kompetencji przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Bieruniu wymaga na pewno szereg 
umiejętności tzw. „miękkich”: kreatywność, otwartość na 
zmiany, zarządzanie czasem czy efektywna praca zespo-
łowa.

Sebastian Macioł 
Zastępca Burmistrza Bierunia

  Spotkanie z Arturem było dla mnie ciekawym do-
świadczeniem. Pozwoliło mi nie tylko zrozumieć, ale 
i POCZUĆ, w którym miejscu jestem i co jest przede mną. 
Tego uczucia nie zapomnę nigdy. Żyjemy Tu i Teraz - 
cieszmy się tym, poszukując siebie nieustanne.
Jestem wdzięczna, że spotkałam Artura na swojej drodze, 
bo wbudował kolejną cegiełkę mojej samoświadomości.

Monika 

  Uczestniczyłam w indywidualnych zajęciach z do-
radcą oraz w zajęciach grupowych. Na pewno będę po-
lecać moim znajomym spotkanie z doradcą przed wy-
borem studiów. Szkoda, że uczestnicy projektu musieli 
być pełnoletni. Myślę, że wiele moich młodszych kole-
żanek chętnie porozmawiałaby o studiach i przyszłej 
pracy z profesjonalistą wcześniej niż przed samą matu-
rą. Zajęcia grupowe również były ciekawe i bardzo mi 
się podobały. Na pewno będę korzystać z podobnych 
zajęć, jeśli tylko będzie taka okazja. 

Magda
  Nie sądziłem, że darmowe szkolenie może być do-

bre. A jednak! Trenerka była doskonale przygotowana, 
a zajęcia dopasowane do potrzeb naszej grupy. Świetny 
warsztat!

Grzegorz
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  Na początku bieżącego roku wzięłam udział w projek-
cie Usługi doradcze…. Z różnych powodów nie uczest-
niczę zbyt często w projektach, mających wpływ na mój 
osobisty rozwój. Ten projekt prowadzony był w moim 
miejscu pracy, dlatego się zdecydowałam. Już pierwsze 
indywidualne zajęcia przekonały mnie, że to była dobra 
decyzja. 
Każde spotkanie zarówno indywidualne, jak i grupowe 
prowadzone było w miłej atmosferze, pozwalało otwo-
rzyć ukryte zakamarki świadomości i powoli zmieniać 
spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, a w konsekwen-
cji ulepszyć codzienność.
Nie bez znaczenia jest podejście do tematu osób prowa-
dzących spotkania, których charakteryzowała otwartość, 
niesztampowość oraz łatwość nawiązywania kontaktów.
Trudno powiedzieć, czy udział w projekcie zmieni moje 
życie zawodowe, ale niewątpliwie mogę stwierdzić, że 
pomógł mi głębiej spojrzeć w siebie i swoje możliwości, 
a to być może pozwoli mi wprowadzić w życie dobre 
zmiany, również na gruncie zawodowym.
Z całą pewnością będę polecać skorzystanie z doradztwa 
zawodowego moim bliskim, szczególnie dzieciom stoją-
cym na progu swoich wyborów życiowych.

Iwona
 

  Do udziału w projekcie skłoniła mnie chęć dalszego 
rozwoju. Jestem zadowolona z udziału, gdyż wpłynęło to 
korzystnie na moją efektywność w pracy. Polecam do-
radztwo, warto.

Violetta

  Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, jakie nam 
zaproponowano. Teoretycznie każdy potrafi się komuni-
kować. Teoretycznie. Praktycznie – komunikacja to coś 
więcej niż mówienie i słuchanie. To rozumienie ukrytych 
zawartości komunikatów, dzięki czemu rozumiemy to, co 
niewypowiedziane lub wypowiedziane destrukcyjnie. To 
umiejętność łagodzenia nastrojów i budowania porozu-
mienia słowem, tonem i gestem. Komunikacja między 
działami jest fundamentem efektywności każdej firmy. 
Dlatego też uważam, że szkolenie, w którym uczestniczy-
łam, wzmocniło mnie w dalszym - lepszym - prowadze-
niu Ośrodka poprzez udoskonalenie narzędzi, którymi 
mogę właściwie dysponować. Dlatego też uważam szko-
lenie za perfekcyjne i trafione w „10”. 

Joanna

  Najciekawsze były spotkania z doradcą kariery, tre-
nerem p. Arturem Winiarskim. Wysoko oceniam jego 
doświadczenie zawodowe i profesjonalizm. Dzięki udzia-
łowi w projekcie poprawiłam i utrwaliłam wiedzę oraz 
zaczęłam optymistycznie myśleć o realizacji swoich za-
mierzeń i planów. Dziękuję za życzliwość, cierpliwość 
i profesjonalną pomoc. Wysoko oceniam również spo-
tkania grupowe. Kompetentni i merytorycznie przy-
gotowani trenerzy, życzliwa atmosfera na spotkaniach 
zachęcała do aktywnego udziału w zajęciach. Jestem 
zadowolona z udziału z projektu i ogromną przyjemno-
ścią mogę rekomendować udział w projekcie kolejnym 
uczestnikom!!!!!!!!! 

 Beata 

  Moja ocena szkoleń jest bardzo wysoka. Dobre przy-
gotowanie zarówno organizacyjne, jak i merytoryczne. 
Prowadzący szkolenia imponowali wiedzą i dydaktycz-
nym przygotowaniem. Umiejętnie rozkładali akcenty, 
uczestnik nawet nie zorientował się, kiedy mijała kolejna 
godzina. Na szczególne uznanie zasługuje też umiejęt-
ność polegająca na wciąganiu w dyskusję uczestników 
szkolenia. Dzięki temu atmosfera była przyjazna i pozba-
wiona bariery, która zawsze w mniejszym lub większym 
stopniu występuje na takich szkoleniach. Jako uczestnik 
wielu szkoleń muszę stwierdzić, że było jednym z niewie-
lu ciekawszych i niepowodujących znużenia uczestnika.

Robert 

  Projekt sprawił, że bardziej uwierzyłam w siebie. 
Uświadomiłam sobie swoje mocne strony i przypomnia-
łam o dawnych zainteresowaniach. Wierzę, że dla praco-
dawcy ważniejsze są moje umiejętności niż wiek. Dzięki 
projektowi uczestniczyłam również w szkoleniu kom-
puterowym, które uporządkowało moją wiedzę. Bardzo 
dziękuję.

Janina

  Jestem bardzo zadowolona z udziału w projekcie. 
Szkolenie zdecydowanie wsparło mój rozwój osobisty, 
co pozytywnie przełożyło się również na pracę. Wysoko 
oceniam umiejętności trenerów. Dziękuję za możliwość 
udziału w szkoleniu.

Anna

  Udział w tym projekcie to przede wszystkim moje 
pierwsze w życiu spotkanie z doradcą zawodowym. Po 
raz pierwszy zrobiłam listę plusów i minusów mojej pra-
cy. Miałam okazję zastanowić się wspólnie z doradcą, jak 
mogę zmodyfikować swoją ścieżkę kariery, aby moja pra-
ca nadal mnie cieszyła w perspektywie wielu przyszłych 
lat. I chociaż nie mam zamiaru zmienić zawodu, to pod-
jęłam decyzję o dalszym kształceniu. Studia podyplomo-
we to będzie dodatkowy atut w pracy, a także osobista 
przyjemność dla mnie.

Agnieszka
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Jak ważne jest doradztwo zawodowe dla osoby 
wybierającej kierunek studiów, nikogo nie trzeba 
przekonywać. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 
Śląskich nawiązało współpracę z  Okręgową Izbą 
Przemysłowo-Handlową w Tychach. W roku szkol-
nym 2014/2015 ponad 90 % maturzystów wzię-
ło udział w projekcie „Usługi doradcze w zakresie 
kształcenia formalnego i pozaformalnego osób do-
rosłych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego”.
Podczas realizacji projektu doradcy zawodowi spę-
dzili w szkole 930 godzin na spotkaniach indywidu-
alnych i grupowych. Podczas ich trwania uczniowie 
mogli ocenić swoje plany związane z wyborem 
uczelni i pomysły na dalszą karierę zawodową. Na 
spotkaniach grupowych kształcono dodatkowo 
umiejętności potrzebne na rynku pracy.
Po zakończeniu projektu przeprowadzono analizę, 
w której beneficjenci oceniali przydatność spotkań 
indywidualnych oraz grupowych. Wysokie oceny 
wskazują, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na 
działania tego rodzaju. 93 % badanych pozytywnie 

oceniło przydatność zajęć grupowych (wystawiając 
ocenę „3”,  „4” lub „5” w skali 1- 5). 85 % badanych 
wysoko oceniło przydatność zajęć indywidualnych 
(wystawiając ocenę „3”, „4” lub „5” w skali 1- 5).
Oprócz aktywnego promowania doradztwa zawo-
dowego, bieruńskie liceum już od kilku lat analizuje 
plany zawodowe swoich absolwentów oraz śledzi 
ich losy podczas kolejnych etapów edukacji i rozpo-
czynania kariery na rynku pracy. Jak przedstawiają 
się tegoroczne plany absolwentów? 
W porównaniu z latami poprzednimi, dostrzec 
można kilka interesujących zmian. Zdecydowanie 
zmniejszyła się pula maturzystów z niesprecyzo-
wanymi planami edukacyjnymi. Wszystkie osoby 
biorące udział w projekcie wiedziały dokładnie, co 
chcą robić po ukończeniu szkoły. W stosunku do lat 
2010-2014 częściej wybierano uczelnie znajdujące 
się na terenie województwa śląskiego. W sposób 
zdecydowany zmieniły się typy kierunków, wybiera-
ne przez maturzystów. Zauważyć można dużo niż-
sze zainteresowanie kierunkami humanistycznymi.  
Co ciekawe, po raz pierwszy w historii badań nad 
losami absolwentów zmniejszyła się ilość chętnych 
na kierunki politechniczne. Z kolei zdecydowanie 
(ponad dwukrotnie) wzrosło zainteresowanie stu-
diami medycznymi, a trzykrotnie językowymi. 
Tegoroczni absolwenci zdecydowali o wyborze aż 
49 kierunków studiów. Tak duża liczba sygnalizuje, 
że podczas spotkań z doradcami  nastąpiła indywi-
dualizacja pracy nad uczniem, w rezultacie której 
proponowano mu rozwiązania adekwatne do jego 
potencjału, zainteresowań i oczekiwań rynku pracy. 
Do najpopularniejszych kierunków należały w tym 
roku: rachunkowość i finanse, fizjoterapia, budow-
nictwo i mechatronika.
Powyższe dane wskazują, jak wartościowe są tego 
typu działania wśród uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. W bieruńskim liceum kolejne roczniki 
uczniów również zostaną objęte wsparciem i pomo-
cą w trudnym momencie podejmowania decyzji, 
które zaważą na ich przyszłym życiu zawodowym,.

Uczestnicy projektu 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BIERUNIU
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Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, który w tym 
roku szkolnym obchodził będzie 70-lecie swego 
istnienia jako najstarsza szkoła ponadpodstawowa 
(obecnie ponadgimnazjalna) na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego, był też pierwszą powiato-
wą szkołą ponadgimnazjalną, która z sukcesem ko-
rzystała z unijnych środków, wysyłając młodzież na 
miesięczne zagraniczne praktyki zawodowe. Szko-
ła systematycznie realizuje też unijne projekty – 
albo samodzielnie, albo we współpracy z wybraną 
instytucją.
Zgodnie z powyższą tradycją, PZS w Lędzinach 
wziął udział w realizacji ciekawego i pożyteczne-
go projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia 
formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z te-
renu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, realizowane-
go przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową 
w Tychach. Ze strony PZS w Lędzinach w projekcie 
uczestniczyły 23 osoby: 21 uczniów i 2 osoby pracu-
jące; z czego 22 osoby wzięły udział w doradztwie 
indywidualnym, a 15 w grupowym. W ramach spo-
tkań z brokerami/doradcami zawodowymi nastę-
powała m.in. wstępna ocena predyspozycji zawo-
dowych, potrzeb edukacyjnych, wybór optymalnej 
ścieżki kształcenia lub doskonalenia zawodowego. 
Współpraca szkoły z OIPH w Tychach i udział w re-
alizacji projektu przyniosły wymierne efekty w po-
staci zwiększenia świadomości zawodowej wśród 
uczestników, a także zwiększenia zainteresowania 
w zakresie określania własnej ścieżki kształcenia 
i zdobywania pracy.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach systematycz-
nie dąży do wychodzenia naprzeciw współcze-
snym potrzebom młodzieży oraz oczekiwaniom 
rynku pracy i pracodawców. Stąd też od 1 września 
2015 r. uruchomiony został nowy kierunek w tech-
nikum dla młodzieży kształcący w zawodzie: tech-
nik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
Interesujący jest fakt, że już dzisiaj są podpisane 
porozumienia gwarantujące pracę dla najlepszych 
absolwentów tego kierunku, a dzięki porozumieniu 
podpisanemu z Wydziałem Elektrycznym Politech-
niki Częstochowskiej na absolwentów będą rów-
nież czekały atrakcyjne miejsca na uczelni. Ucznio-
wie już na poziomie technikum kształceni m.in. 
przez kadrę naukową Politechniki Częstochowskiej 
będą dobrze przygotowani do podejmowania no-
wych wyzwań na uczelni. Dla nich również zaplano-
wano miesięczne darmowe praktyki zagraniczne. 
Projekty unijne są też przeznaczone dla osób doro-
słych, które pragną zdobyć zawód lub podwyższyć 
swoje kwalifikacje, dlatego też PZS w Lędzinach 
przygotowało ciekawą ofertę w tym zakresie. Szko-
ła Policealna wchodząca w skład zespołu czeka na 
słuchaczy pragnących zdobyć zawód technika ad-
ministracji, technika bhp, a także, bardzo obecnie 
poszukiwany na rynku pracy, opiekun osoby star-
szej, aby również dla nich przygotować staże zagra-
niczne.

Uroczyste podsumowanie wyjazdu młodzieży na praktyki zawodowe do Niemiec w ramach programu Leonardo da Vinci 2013
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TARGI EDUKACJI 2015
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BIERUNIU
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Tradycja i nowoczesność

HISTORIA
W kilka lat po wynale-
zieniu dynamitu przez 
Alfreda Nobla w Bieruniu 
i Krupskim Młynie po-
wstały niezależne zakła-
dy produkujące materia-
ły wybuchowe. W 1871 
roku w Bieruniu rozpo-
częto produkcję dyna-
mitu, a otwarta w 1874 
roku w Krupskim Młynie 
fabryka zaczęła wytwa-
rzać dynamit, czarny 
proch i bawełnę strzel-
niczą. Na przestrzeni mi-
nionych lat oba zakłady 
umacniały swoją pozy-
cję rynkową, poszerza-
ły asortyment i stawiały 
czoła wyzwaniom rynku. 
Zmieniali się ich właści-
ciele, nazwy i struktura 
organizacyjna. W 2006 
roku z połączenia obu po-
wstała firma NITROERG 
S.A., której pakiet więk-
szościowy w 2011 roku 
został zakupiony przez 
światowego lidera w pro- 
dukcji miedzi i srebra 
KGHM Polska Miedź S.A.
 
KIM JESTEŚMY
NITROERG S.A. należy do 
Grupy KGHM. Jest najwięk-
szym w Polsce i jednym           
z największych w Euro- 
pie producentów mate-
riałów wybuchowych do 
użytku cywilnego, głów-
nie w górnictwie. Poprzez 
spółkę NITROERG Serwis 
świadczy także komplek-
sowe usługi wiertniczo-
-strzałowe. Współpracuje 

z partnerami z ponad 40 
krajów świata. Eksport 
stanowi przeszło 60 proc. 
sprzedaży. NITROERG S.A. 
to firma nowoczesna. Do-
skonali procesy produkcyj-
ne, poszukuje nowych roz-
wiązań technologicznych, 
inwestuje w pracowników 
i w infrastrukturę.

NASZE PRODUKTY
Materiały wybuchowe emul-
syjne, dynamity, elektryczny 
oraz nieelektryczny system 
inicjowania to tylko niektó-
re z produktów NITROERG 
S.A. Firma prowadzi także 
produkcję oraz sprzedaż do-
datku do oleju napędowego 
NITROCET 50®.

NITROERG to firma z blisko 145-letnią historią, która ma 
aspiracje globalne. Już teraz z powodzeniem konkuruje na 
światowych rynkach.

www.nitroerg.pl


