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DANUTA WENCEL 
Integratorem Roku
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O aktualnej sytuacji budżetowej miasta rozmawiamy z Prezydentem Miasta Tychy 
Panem Andrzejem Dziubą

Budżet miasta stanowi odzwierciedlenie strategii rozwoju gminy. Tyski budżet wyraźnie wskazuje, 
że postawiliśmy na rozwój miasta poprzez inwestowanie. Zarówno w 2009 roku jak i w roku bieżącym blisko 
połowa budżetowych wydatków związana jest właśnie z realizacją inwestycji miejskich. Dzięki temu 
systematycznie podnosi się w Tychach komfort życia mieszkańców i estetyka miasta. Tylko w ubiegłym roku 
udało nam się zakończyć kompleksową rewitalizację placu Baczyńskiego, wykonaliśmy gruntowną 
modernizację Stadionu Zimowego, oddaliśmy do użytku jedną z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalni 
ścieków. Wśród wydatków majątkowych dominującą pozycją była budowa kanalizacji w obrzeżnych 
dzielnicach miasta, która pochłonęła 330 mln zł. Znaczną część budżetu, tj. prawie 40 mln zł wydaliśmy 
na unowocześnienie szkół i przedszkoli: m.in. wyremontowaliśmy Zespół Szkół nr 4, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, Przedszkola nr 1 i 21, rozpoczęliśmy termomodernizację Gimnazjum nr 12. 
Natomiast blisko 60 mln zł  przeznaczyliśmy na budowę i przebudowę dróg. Przystąpiliśmy m.in. do budowy 
łącznika ulic Stoczniowców i Glińczańskiej - inwestycja ta już wkrótce umożliwi sprawne ominięcie centrum 
Tychów, odciążając tym samym zakorkowane ulice Mikołowską i Burschego. Wszystkie ww. inwestycje 
okazały się trafne – plac Baczyńskiego stał się najbardziej popularnym miejscem spotkań tyszan, kibice 
hokeja cieszą się z nowoczesnego lodowiska, za modernizację oczyszczalni Tychy otrzymały już wiele nagród. 
Systematycznie podnosi się komfort nauki w tyskich szkołach i przedszkolach. 

W 2010 roku kontynuujemy politykę inwestycyjną z minionego roku. Przede wszystkim planujemy zakończyć realizację projektu „Gospodarka ściekowa 

w Tychach”. Na ten cel przeznaczymy jeszcze około 119 mln zł. W związku z finalizacją tego jednego z największych w historii miasta przedsięwzięć, wiele działań 

inwestycyjnych związanych jest z budową i remontem dróg w dzielnicach obrzeżnych. Do realizacji zaplanowano także inne poważne inwestycje drogowe, które 

realizowane będą m.in. przy wsparciu środków unijnych: planujemy rozpocząć przebudowę DK1, budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ulic 

Turyńskiej i Oświęcimskiej, przebudowę samej ulicy Oświęcimskiej, jak również przystąpić do budowy parkingów wielopoziomowych w okolicy lodowiska i dworca 

PKP. W związku z powyższym tyski budżet na ten rok nazywany jest często drogowym budżetem. Spośród pozostałych inwestycji dominują nakłady 

na modernizację placówek oświatowych. Kompleksowego remontu jeszcze w tym roku doczekają się Szkoły Podstawowe numer: 35, 40, 10 i 18, Zespół Szkół 

Muzycznych oraz Przedszkole nr 18. Wysokie nakłady zabezpieczono również na modernizację obiektów sportowych, m.in. rozpoczną się prace związane 

z budową stadionu miejskiego, a 7,5 mln zł zainwestujemy do końca roku w modernizację Paprocan. W 2010 rozpoczniemy także realizację projektu kluczowego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. budowę dwóch nowych stacji przesiadkowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej: Tychy - Katowice. 

Wartość projektu wynosi 11,6 mln euro. W tej kwocie zdecydowana większość - bo 10 mln euro pochodzić będzie z funduszy unijnych. Inwestycja jest pierwszym 

etapem tworzenia nowoczesnej sieci komunikacyjnej, która w kolejnej perspektywie będzie przedłużona do Dąbrowy Górniczej. Chciałbym podkreślić, 

że proinwestycyjna polityka miasta nie byłaby możliwa, gdyby nie skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. W 2010 roku z dochodów własnych miasto 

sfinansuje 58 proc. zadań inwestycyjnych. Natomiast pozostałe 42 proc. pochodzić będzie ze środków zewnętrznych, w tym 52,9 mln zł z bezzwrotnych dotacji oraz 

43,8 mln zł z pożyczek i kredytów. Warto wspomnieć, że tylko na sam projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach”  miasto pozyskało w sumie 75 mln euro dotacji. 

Budżet Tychów na 2010 rok tworzony był w warunkach wysokiej niepewności co do rozmiaru spowolnienia gospodarczego. Postanowiliśmy jednak 

nie rezygnować z żadnego strategicznego zadania planowanego wcześniej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

każdy z beneficjentów otrzymał bezzwrotną pomoc finansową w kwocie do 40 tysięcy złotych na rozpoczęcie swojej własnej działalności gospodarczej. Jestem 
dumny z faktu, iż udało się aktywnie wesprzeć zatrudnienie poprzez stymulowanie powstania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy. Sukces 
ten cieszy tym bardziej, że to już trzeci program realizowany przez Izbę, wspierający założenie nowych firm. W sumie już ponad 120 osób otrzymało dotacje 
inwestycyjne na otwarcie i prowadzenie własnej działalności. 

W dobie globalnego kryzysu ostatnich lat większość przedsiębiorców redukuje zatrudnienie oraz ogranicza wydatki. Na przekór tym tendencjom nasi 
podopieczni w tak krótkim czasie rozwijają się nie tylko na rynku lokalnym, ale i odnoszą już sukcesy na rynku krajowym. To osoby, które uwierzyły w potencjał 
tytułu programu „Samozatrudnienie Twoją Szansą” i dlatego też w najnowszym numerze magazynu Impuls prezentujemy ich dokonania, ofertę oraz wywiady 
z ludźmi, którzy marzenia o własnej firmie zamienili w czyn.

Życzę Państwu przyjemnej lektury niniejszego numeru Impulsu.

Rozwój poprzez inwestycje

SZANOWNI PAŃSTWO

Dla Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach obecny rok jest wyjątkowy. Zbliża się 
bowiem Walne Zgromadzenie Członków Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, które 
podsumuje czteroletnią kadencję obecnego zarządu. Miniony czas z całą pewnością nie był zmarnowany, 
lecz podporządkowany inspirowaniu rozwoju lokalnych przedsiębiorstw i ich integracji. Organizowane 
przez Izbę działania pozwoliły na strukturalne umocnienie lokalnych przedsiębiorstw. OIPH w Tychach 
zapewniła swym członkom regularny dialog z reprezentantami władz lokalnych i państwowych. 

W mijającym okresie  gościliśmy w Tychach parlamentarzystów, deputowanych do Parlamentu 
Europejskiego, przedstawicieli administracji państwowej, najwyższych rangą przedstawicieli władz 
wojewódzkich, szefów urzędów odpowiedzialnych za rozwój gospodarki Śląska oraz zaprzyjaźnionych 
przedsiębiorców z zagranicy. Przez ten czas staraliśmy się pomóc naszym członkom w odpowiedzi 
na najbardziej frapujące problemy związane z ich działalnością, systematycznie podpowiadać rozwiązania 
prawne, szkolić, dokształcać oraz aktywnie znajdywać kooperantów dla ich oferty produkcyjno-
handlowej. 

Kalendarz stałych spotkań firm członkowskich Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach uzupełniały ponadto obrady w ramach Tyskiego Klubu Biznesu, spotkania Tyskiego Komitetu 
Budowlanego, zimowej gali Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców oraz prestiżowych nagród 
i wyróżnień najbardziej zasłużonych firm, przedsiębiorców, ich innowacyjnych produktów oraz usług 
w ramach Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. 

Dodatkowo możemy poszczycić się faktem, iż dzięki OIPH w Tychach w ramach kończącego się 
programu "Samozatrudnienie Twoją Szansą…" swoją własną drogą przedsiębiorczości podążyło kolejnych 
46 osób. Program nie tylko opierał się na pomocy w zdobyciu wiedzy koniecznej do prowadzenia 
działalności, wsparciu szkoleniowo-doradczego naszych ekspertów, ale przede wszystkim dzięki niemu 

Zbigniew Gieleciak
Prezes Okręgowej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Przedsiębiorczość i Integracja Regionalna



Danuta Wencel 
Absolwentka wydziału skandynawistyki na 
UJ, tłumaczka, długoletnia wolontariuszka 
szwedzkiej organizacji charytatywnej 
Gwiazda Nadziei, pomysłodawczyni 
i  współorganizatorka Dni  Szwecj i  
w Tychach. W 2010 r. uhonorowana przez 
Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową 
oraz Prezydenta Miasta Tychy statuetką 
Integratora Roku.
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Ponad 300 gości uczestniczyło w Noworocznym Spotkaniu 
Przedsiębiorców, które odbyło się 30 stycznia 2010 roku w Teatrze 
Małym w Tychach. Podczas imprezy przyznano statuetkę 
„Integrator Roku”, dla osoby integrującej przedstawicieli biznesu 
oraz lokalną społeczność. Tegoroczne wyróżnienie otrzymała 
Danuta Wencel. 

Spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Tychy oraz 
Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach corocznie gromadzi liczne 
grono ludzi biznesu i przedstawicieli władz samorządowych. Wśród 
tegorocznych gości znaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa - Joanna Schmid, Wicemarszałek Województwa Śląskiego - 
Zbyszek Zaborowski, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego - Piotr Spyra, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej 
oraz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Tadeusz Donocik.

Najserdeczniejsze życzenia noworoczne złożył Prezydent Miasta 
Tychy Andrzej Dziuba oraz Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach, Zbigniew Gieleciak. „Nasze koncerty noworoczne zawsze cieszyły 
się dużym powodzeniem i tchnęły ducha optymizmu w przedsiębiorców 
na najbliższy rok” – mówił Zbigniew Gieleciak. 

Tradycją stało się już, że podczas Noworocznego Spotkania 
Przedsiębiorców odznacza się najbardziej zasłużone firmy lub osoby, które 
wniosły istotny wkład w rozwój i integrację społeczności lokalnej. 
Jak podkreślił Prezes OIPH w Tychach Zbigniew Gieleciak, to dzięki jej 
staraniom i organizowanym corocznie "Dniom Szwecji" mogliśmy poznać 
skandynawską kulturę i tradycję. Jej zaangażowanie i pomoc skutkowało przez 
lata nawiązaniem szeregu umów kooperacyjnych pomiędzy polskimi 
a szwedzkimi przedsiębiorcami, wymianą myśli, konkretnych rozwiązań 
technicznych  przy produkcji maszyn, urządzeń oraz ochrony środowiska. 
To ona przyczyniła się do tego, iż w Tychach mogliśmy gościć tak znamienite 
osoby jak: Ambasador Szwecji w Polsce – Mats Stafansson, Zastępca 
Ambasadora Szwecji w Polsce –  Jan Amberg, Minister ds. gospodarczych 
Ambasady Szwecji w Polsce –  Hans Andersson, przedstawiciele Szwedzkiego 
Instytutu Ochrony Środowiska. Jednym słowem Kapituła Okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tychach postanowiła uhonorować tytułem 
"Integratora Roku" Danutę Wencel. Z rąk Prezydenta Andrzeja Dziuby oraz 
Prezesa Zbigniewa Gieleciaka podziękowania za wkład w rozwój lokalny oraz 
pomoc przy organizacji imprez integrujących przedsiębiorców otrzymał 
również były dyrektor Kompanii Piwowarskiej – Tomasz Ciecieręga. 

 

Danuta Wencel – Integratorem Roku

Od 1979 roku mieszkam na Śląsku, gdzie rozpoczęłam pracę 
na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Śląskiego. W latach 80. 
zainteresowane Polską były organizacje charytatywne niosące pomoc ofiarom 
stanu wojennego i ich rodzinom. Zaangażowałam się jako wolontariuszka 
w prace jednej z nich, koordynując pomoc dla domów dziecka, szpitali 
i powstających ośrodków rehabilitacyjnych na Śląsku i nie tylko. Nie pociągało 
mnie robienie pieniędzy i dlatego nie zostałam przysłowiową bizneswoman. 
W 1999 roku za namową ówczesnego ambasadora Szwecji w Warszawie 
Stefana Norena i przychylności dyrektora Teatru Małego Tomasza Kordona 
zorganizowaliśmy pierwsze Dni Szwecji w Tychach. Podczas następnych 
edycjach Dni Szwecji oprócz obchodów związanych ze św. Łucją i innych imprez 
kulturalnych odbywały się także sympozja gospodarcze, w które czynnie 
włączyła się Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa. Na prośbę prezesa 
Zbigniewa Gieleciaka starałam się zainteresować znajomych Szwedów 
przyjazdem do Tych i spotkaniem z naszymi przedsiębiorcami oraz 
podzieleniem się ich wiedzą i doświadczeniem z różnych dziedzin życia 
gospodarczego. Spotkania te cieszyły się dużym uznaniem, nie tylko 
w Tychach, ale w całym województwie śląskim. 

Uwieńczeniem wieczoru był niecodzienny koncert duetu 
muzycznego Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy „AUKSO” pod dyrekcją Marka 
Mosia oraz zespołu CREE z jego charyzmatycznym liderem Sebastianem 
Riedlem. Oryginalne połączenie dźwięków klasycznych instrumentów 
orkiestry z ostrym brzmieniem rockowych gitar wywołał aplauz zgromadzonej 
publiczności i był najlepszym zwieńczeniem tegorocznego spotkania. 

WYDAWCA:
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy,
tel./fax (32) 327 72 77, tel. (32) 327 73 77

e-mail: izba@izba.tychy.pl, www.izba.tychy.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza TRISTart S.C.

ul. Barona 30, 43-100 Tychy
tel./fax (32) 788 1 788

www.tristart.pl

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczanych 

reklam. Przedruki dozwolone są wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy.
Publikacja współfinansowana ze środków budżetu 

samorządu Województwa Śląskiego.

Przedsiębiorczość i Integracja Regionalna

Wersja rozszerzona magazynu Impuls dostępna na strony www.izba.tychy.pl
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Jakie działania podejmuje Urząd Marszałkowski w celu zwiększenia atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa? 

Województwo Śląskie to region silny, dynamicznie się rozwijający, który posiada duży 
potencjał. Głównym atutem dla pozyskiwania nowych inwestycji zagranicznych jest chłonny rynek, 
konkurencyjny pod względem jakości zasobów pracy. W regionie jest też bardzo dobrze rozwinięta 
infrastruktura komunikacyjna. Region to także Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest liderem 
wśród pozostałych stref pod względem zainwestowanego kapitału. 

Aby zachęcić inwestorów zagranicznych do ulokowania się w regionie, w województwie działa 
w Wydziale Gospodarki Śląskie Centrum Obsługi Inwestor jako partner regionalny Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych SA. Śląskie uczestniczy m.in. w organizowanym przez Polską Agencję Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych konkursie „Grunt na Medal”, mającym na celu wyłonić 
najlepszy teren inwestycyjny na terenie każdego województwa Uczestniczymy 
także w międzynarodowych targach dotyczących inwestycji i nieruchomości. 
W tym roku byliśmy już we Francji – MIPIM 2010 w marcu, będziemy również 
w maju w Wiedniu na targach REAL VIENNA oraz w październiku w Monachium 
na EXPO REAL. 

Publikowane są również materiały promujące gospodarkę regionu – 
foldery informacyjne, ulotki, płyty CD opisujące gospodarcze aspekty 
województwa Śląskiego. Istnieje także strona internetowa http://invest.silesia-
region.pl, która zawiera najważniejsze informacje gospodarcze o regionie. 

Jakie rozwiązania i możliwości w tym zakresie przyniesie system 
„Invest in Silesia”? 

Potencjalny inwestor z oczywistych względów korzysta z Internetu, 
w którym na zadane pytanie lub wpisane wyrażenie otrzymuje ogromną ilość 
danych i sam musi zdecydować, które są jakościowo dobre i warte dalszej uwagi, 
co wymaga z kolei dużego nakładu pracy i czasu. Stąd zrodził się pomysł, aby 
w ramach wdrażania Strategii komunikacji marketingowej zbudować 
zintegrowany system informowania o możliwościach inwestycyjnych 
w Województwie Śląskim Invest in Silesia. 

Trwające prace nad systemem ukierunkowane są na spełnienie 
dwóch podstawowych celów oczekiwanych przez szeroko rozumiany biznes: 
oszczędność czasu w pozyskiwaniu informacji oraz zapewnienie wiarygodnej, 
rzetelnej i aktualnej wiedzy niezbędnej do podjęcia wstępnych decyzji 
inwestycyjnych. Poprzez portal chcemy także dotrzeć do docelowych grup 
inwestorów i przedsiębiorców, z przyjętym przez nas podziałem 
na wewnętrznych (otwierających działalność gospodarczą, inwestujących 
po raz pierwszy w regionie, rozbudowujących lub poszerzających funkcjonujące 
już projekty), jak i zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). 

System Invest in Silesia jest przede wszystkim wsparciem dla gmin, 
miast i powiatów województwa w zakresie przekazania ich oferty inwestycyjnej 
potencjalnym inwestorom, zwłaszcza dla tych jst, które mają ograniczone 
możliwości finansowe, gdyż nie będą one ponosić żadnych kosztów związanych 
z działaniem portalu i udostępnianiem danych. W czerwcu br. planujemy 
kampanię promocyjną dotyczącą atrakcyjności inwestycyjnej województwa 
śląskiego oraz samego Invest in Silesia.

Jak ocenia pan rozwój kontaktów międzyregionalnych? 

Jestem zwolennikiem konstruktywnych, opartych na zasadach 
wzajemności i realnego partnerstwa kontaktów i współpracy z innymi 
podmiotami na szczeblu regionalnym. Jak Państwo wiedzą, Województwo nasze 
– od swych początków, tj. od wejścia w życie reformy samorządowej – aktywnie 
uczestniczy we współpracy z wybranymi regionami innych krajów. 

Do realizacji przyjęto kontynuację umów międzynarodowych 
w układzie regionalnym, a tym samym wcześniejsze zobowiązania w tej 
dziedzinie byłych województw katowickiego, bielskiego i częstochowskiego. 
Niezależnie, z własnej inicjatywy, podjęto współpracę wielopłaszczyznową 
z wybranymi regionami, zawierając kolejne porozumienia o współpracy 
bilateralnej. Województwo Śląskie posiada aktualnie 15 umów z 15 regionami 
z 12 krajów.

Obecnie priorytetowe cele współpracy zagranicznej to m.in. 
wszechstronny rozwój województwa, pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń 
w zarządzaniu regionem z tych regionów UE, które cechują się podobną strukturą 
gospodarki oraz podobnym potencjałem ludnościowym, a także promocja 
regionu.

Realizacji innych celów takich, jak: wspieranie środowisk polonijnych 
poza granicami kraju oraz wspieranie kontaktów międzynarodowych na poziomie 
samorządów regionalnych i lokalnych, służy od paru lat instrument w postaci 

konkursów na zadania publiczne, dzięki którym najlepsze projekty jednostek 
samorządu terytorialnego, względnie organizacji pożytku publicznego, w tym 
obszarze zyskują dofinansowanie. 

W tym roku odbędzie się w naszych regionach partnerskich 
lub z ich udziałem szereg wydarzeń, które pokazują różnorodność tej współpracy, 
jak i pewną specyfikę i odrębność tematów w przypadku konkretnych partnerów 
regionalnych. Należy zaznaczyć, że rok 2010 wyróżnia się wielością imprez 
w Landzie Północnej Nadrenii-Westfalii w związku z organizowaną 
w tym regionie pierwszą zagraniczną kampanią promującą nasz region.    

Jak przebiega wydatkowanie funduszy europejskich w województwie 
śląskim? 

Od dłuższego już czasu obserwujemy w województwie coraz większe 
zainteresowanie samorządów jak i przedsiębiorców wsparciem, jakie dają 
fundusze europejskie. Ich wykorzystanie to potężny zastrzyk rozwojowy 
dla naszego regionu. W obecnym okresie programowania mamy w regionie 
do dyspozycji środki pochodzące z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego  (kwota 1 712 983 mln euro.) oraz 
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 738 
062 125  euro.) Dane dotyczące wykorzystywania tych środków przez 
uprawnionych beneficjentów są jak najbardziej zadowalające. Jesteśmy 
w czołówce regionów pod względem sprawności wdrażania obu Programów.

Z ostatnich raportów BGK, który w wyniku nowelizacji ustawy 
o finansach publicznych  dokonuje wypłaty środków pochodzących z funduszy 
europejskich, wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 
ex aequo z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wypłacił w bieżącym 
roku najwięcej dotacji ze środków unijnych. Z możliwości,  jakie dają fundusze 
europejskie, aktywnie korzystają zarówno przedsiębiorcy jak i jednostki 
samorządu terytorialnego. 

W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, od 2007 roku ogłoszono już 49 konkursów, z czego 13 było 
skierowanych do przedsiębiorców z naszego regionu. Dla sprawnej obsługi tej 
grupy beneficjentów powołana została specjalna jednostka – Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości. Konkursy dotacji dla przedsiębiorców wsparły dotychczas 
projekty z zakresu infrastruktury, innowacji, promocji i turystyki. 

Łącznie w ramach RPO WSL wybrano już do dofinansowania  nieco 
ponad 2 tys. projektów. na wartość ponad 3 mld zł. Środki zakontraktowane 
w ramach umów z beneficjentami są przekazywane w transzach, w odpowiedzi 
na poprawnie sporządzone wnioski o płatność. Na chwilę obecną  możemy  
powiedzieć, że w rękach beneficjentów jest około 475 mln zł dotacji z EFRR. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera wyrównywanie szans
na rynku pracy, integrację społeczną, edukację osób w każdym wieku, a także 
podnoszenie kwalifikacji osób pracujących i rozwój przedsiębiorczości. 
W ramach ww. obszarów ogłoszono już łącznie ponad 60 konkursów, w wyniku 
których przyjęto do realizacji projekty o łącznej wartości ok. 1,4 miliarda złotych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się Działanie 6.2 PO KL 
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, realizowane 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W ramach tego Działania 
dofinansowane są projekty, których celem jest kompleksowe przygotowanie 
osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, poprzez 
szkolenie, doradztwo oraz dotację na otwarcie własnej firmy. Na ten 
cel Województwo ma w latach 2007-2013 do dyspozycji ponad 161 mln zł, które 
są systematycznie wydatkowane, w bieżącym roku planuje się objęcie wsparciem 
finansowym prawie 500 kolejnych osób.

Optymistyczną prognozą dla przyszłości naszej „rodzimej” 
przedsiębiorczości jest duże zainteresowanie ofertą funduszy europejskich. Dla 
wielu przedsiębiorców przykłady wykorzystania dodatkowych pieniędzy przez ich 
partnerów w biznesie zachęcają do naśladowania. Nasi eksperci obserwują, 
że nie tylko przybywa nowych projektów, lecz co ważniejsze – 
są one coraz lepiej przygotowane. To dobra wiadomość dla śląskiej gospodarki.

Rozmowa z Bogusławem Śmigielskim, 
Marszałkiem Województwa Śląskiego

Inwestycje na Śląsku
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NOWE 
FIRMY 

NOWE 
MOŻLIWOŚCI

Szacuje się, że od 2004 r. dzięki funduszom unijnym 
powstało 400 tys. nowych miejsc pracy (trzy czwarte z nich ma 
charakter trwały). Z różnych form wsparcia finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało już ponad milion 
osób. W stosunku do roku 2006 ilość osób pracujących dzięki 
dotacjom pomocowym uległa podwojeniu. Tendencja wzrostowa 
ma trwać do 2013 roku, kiedy to liczba pracujących będzie wyższa 
o ponad 600 tys. osób.
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W 2009 roku wzrosła również liczba nowych wpisów do ewidencji, 
przewyższając po raz pierwszy od sześciu lat ilość wykreśleń. Do tej pory więcej 
firm, upadało co roku niż powstawało. Świadczy to o przynajmniej pośrednim, 
pozytywnym wpływie działań na rzecz stymulowania lokalnej 
przedsiębiorczości podejmowanych przez jednostki otoczenia biznesu, w tym 
Okręgową Izbę Przemysłowo Handlową w Tychach. Mamy nadzieję, 
że w kolejnych latach tendencja ta ulegnie podtrzymaniu.

Dzięki wdrażaniu funduszy zwiększa się liczba osób zatrudnionych 
i prowadzących własną działalność, w tym kobiet oraz osób młodych, do 24. 
roku życia, po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy. Następuje zmiana 
struktury osób pracujących – przybywa pracowników z wyższym 
wykształceniem. Dzięki temu polska gospodarka coraz bardziej zbliża się do 
modelu nowoczesnej gospodarki europejskiej opartej na wiedzy. 
Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie niemalże dwukrotnie niższym 
niż sprzed akcesji do Unii Europejskiej. Są to zmiany najbardziej dostrzegalne, 
ilustrujące pośredni wpływ funduszy strukturalnych, a zwłaszcza 
Europejskiego Funduszu Społecznego, na sytuację społeczno-gospodarczą.

OIPH w Tychach w minionych pięciu latach realizowała trzy 
projekty ukierunkowane na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
i dofinansowanie (w całości lub częściowo) nowootwieranych 
przedsiębiorstw. W roku 2005 rozpoczęliśmy subsydiowanie działalności 
gospodarczej w formie dotacji inwestycyjnych i pomostowych w ramach 
projektów ZPORR 2.5 o łącznej wartości ok. 3 mln zł. Ze wsparcia skorzystało 
wtedy 76 osób, a zdecydowana większość powołanych do życia firm 
funkcjonuje do tej pory. Niektóre z nich osiągnęły znaczący sukces, są znane 
i rozpoznawane na rynku lokalnym i poza nim. Firma budowlana „Austropol” 
z działalności jednoosobowej przekształciła się w konsorcjum budowlane 
wykonujące prace na terenie całego kraju. Sklep jeździecki „Capriola” jest 
jednym z nielicznych w tej branży w naszym województwie. Powstały m.in. 
zakłady meblowe, szwalnie, hotele, zakłady gastronomiczne i biura podróży. 
Firmy te w ciągu kolejnych lat dały zatrudnienie kilkudziesięciu osobom 
tworząc nowe stanowiska pracy.

O skuteczności realizowanych projektów zadecydowało wiele 
czynników. Przede wszystkim ogromny potencjał osobowy, kryjący się w wielu 
mieszkańcach regionu. Nie każdy posiada dostęp do środków finansowych, 
uzyskanie wsparcia pozwala mu na rozwinięcie własnych zainteresowań 
w sferze biznesowej. Istotna była również pomoc szkoleniowa oraz wsparcie 
ze strony indywidualnych doradców, obejmujących różne zakresy wiedzy 
i reagujących na pojawianie się problemów w danej firmie. Wsparcie 
pomostowe to również jedne z ważniejszych elementów zapewniających 
przetrwanie firm. Dzięki niemu nowi przedsiębiorcy mieli zapewnione 
pokrycie kosztów składek społecznych i zdrowotnych w ciągu pierwszych 
sześciu do dwunastu miesięcy działalności.

Od 2009 r. realizowany jest kolejny projekt, tym razem ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą „Samozatrudnienie Twoją 
szansą – wsparcie szkoleniowo-doradcze i inwestycyjne w mieście Tychy 
oraz powiatach sąsiednich”. Obejmuje on podobne cele i zakres wsparcia 
do poprzednio wdrażanych programów: szkolenia, pozwalające na zdobycie 
wiedzy koniecznej do prowadzenia własnej działalności, doradztwo 

eksperckie, wsparcie inwestycyjne i pomostowe. Wzięło w nim udział 46 osób, 
nie tylko mieszkańców miasta Tychy, ale również z Żor, Bierunia, powiatu 
pszczyńskiego. Są to przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne oraz 
kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka. 38 osób otwarło 
już własną działalność gospodarczą. Powstała m.in. szkoła tańca 
„Movimento”, profesjonalne studio animacji komputerowej czy punkt 
numizmatyczny. Duże wsparcie uzyskały tez działalności związane z branżą 
medyczną – terapie dziecięce, szkoła rodzenia, terapie osób dorosłych 
z problemami kręgosłupa itp. Wywiady z uczestnikami oraz katalog 
nowopowstałych firm wraz z ich ofertą znajdą państwo na kolejnych 
stronach.

Jeśli spojrzymy na dane zbiorcze dotyczące rynku tyskiego, 
zauważymy stały wzrost ilości płatników podatku dochodowego od osób 
fizycznych i prawnych - przedsiębiorców faktycznie prowadzących działalność 
i opłacających daniny publiczne, a nie tylko posiadających wpis w ewidencji 
działalności gospodarczej. 

Na koniec 2009 r. na rynku tyskim funkcjonowało 10 610 firm, 
o 600 więcej niż w roku 2004. Znacząco wzrosła również ilość płatników PIT4, 
z 2,5 do 3 tysięcy przedsiębiorców. Największy wzrost nastąpił w branżach 
związanych z obsługą nieruchomości, hotelarstwem, edukacją 
i budownictwem; największy spadek – w branży transportowej 
i pośrednictwie finansowym.
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Zestawienie nie obejmuje firm działających w Tychach, ale opłacających podatki 
zgodnie z właściwością miejscową siedzib (m.in. ogólnopolskie sieci handlowe)

Dane: US Tychy, na podstawie złozonych deklarcji PIT-4 
W nawiasach podano liczbę podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy 
Tychy lecz odprowadzających podatki do II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
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Aleksandra Nieświec,  
40 lat, projektantka i twórca biżuterii. 

- Od lat 90. zajmuję się tworzeniem biżuterii, skończyłam 
Akademię Sztuk Pięknych na wydziale Projektowania 
biżuterii, umożliwiającą współpracę z profesjonalnymi 
Galeriami artystycznymi. Dotacja dodała mi odwagi do 
realizacji marzeń w postaci własnej Pracowni i Galerii.  

Od paru lat przyjaciółki, które również skorzystały z 
dotacji unijnych, namawiały mnie do podjęcia próby 
starania się o środki dla dofinansowania swojej 
pracowni. Myślałam nad założeniem pracowni otwartej 
dla klienta, wymagało to jednak inwestycji nie tylko w 
lokal, ale przede wszystkim zakupu konkurencyjnych 
technologicznie urządzeń oraz uzupełnienia pracowni o 
nowe maszyny. Pozyskanie środków, otwarło mi drogę 
do realizacji celów.

Niezbędne okazało się też szkolenie i wsparcie 
merytoryczne, bardzo pomocne na etapie pisania biznes 
planu, ale także po założeniu firmy, kiedy fachowa 
pomoc z różnych dziedzin od księgowości poprzez 
marketing, a na pomocy prawnej kończąc, pozwoliła 
nam,   początkującym, odnaleźć się w przepisach 
dotyczących prowadzenia firmy. Aleksandra Nieświec

projektantka i twórca biżuterii

Znalezienie ciekawego architektonicznie, lokalu 
przy klimatycznym katowickim deptaku oraz 
zaangażowanie funduszy własnych i unijnych pozwoliło 
mi stworzyć nie tylko nowoczesną pracownię, ale także 
Galerię oferującą projektancką biżuterię, moją własną oraz 
moich przyjaciół - artystów z całej Polski.

Żaneta Wądołowska
 25 lat, założyła firmę projektującą wnętrza i ogrody.

Projektowanie przestrzeni wnętrz i ogrodów od dawna jest moją pasją, dlatego 
związałam z tym moją przyszłość zawodową. Własna firma stwarza możliwość 
indywidualnego rozwoju i pozwala realizować własne pomysły i projekty. Wsparcie 
finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej było dla mnie ogromną szansą, 
które pozwoliło mi stworzyć firmę i tym samym dążyć do wyznaczonych sobie celów, 
spełnienia marzeń.  Już od dawna wiedziałam, że istnieją możliwości ubiegania 

się z Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowania na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Zwlekałam, nie wierzyłam, że mam jakiekolwiek szanse na 

uzyskanie pomocy publicznej związanej z otrzymaniem dotacji. Pozytywnie rozpatrzone 
wnioski na dotację dla kilku moich znajomych uświadomiły mi, że nie mogę marnować 
takiej możliwości, a przecież niczym nie ryzykuję.

Dziś śmiało mogę powiedzieć, że zyskałam więcej, niż oczekiwałam. 
Poza otrzymanym wsparciem finansowym na rozwój przedsiębiorczości, miałam 
możliwość uczestnictwa w bezpłatnych  szkoleniach dotyczących założenia 
oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach wsparcia doradczo -
szkoleniowego, realizowanego przez Okręgową Izbę Przemysłowo – Handlową 
w Tychach z dziedziny marketingu, rachunkowości w małej firmie, prawa pracy, prawa 
handlowego, psychologii w biznesie i wielu innych, prowadzonych przez doradców 
z wieloletnim doświadczeniem oraz kwalifikacjami. Udało mi się również uzyskać 

podstawowe wsparcie pomostowe, dzięki któremu na samym starcie nie martwię się 
o płatności podstawowych rachunków i składek na ubezpieczenia.

Otrzymanie dotacji to niepowtarzalna okazja do zainwestowania w swoją 
przyszłość zawodową i realizację moich planów związanych z projektowaniem. Dziś moja 

firma oferuje realizację wszystkich projektów oraz nadzór autorski, a celem jest dostrzeganie 
indywidualnych potrzeb klienta na każdym etapie prac, by jego ogród i wnętrza stały 

się wyjątkowe, bezpieczne i funkcjonalne.

BEWU PROJEKT
Żaneta Wądołowska
ul. Dymarek 26/4 
43-100 Tychy 
tel: +48 505 762 474,
www.bewuprojekt.pl
bewuprojekt@gmail.com

Tomasz Gawęcki
Magister inżynier,  absolwent Pol itechniki  Śląskiej .  
O uruchomieniu własnej działalności  gospodarczej 
zadecydowało wieloletnie doświadczenie wspinaczkowe oraz 
ciągły kontakt ze sprzętem wykorzystywanym przy pracach 
wysokościowych.

Brak zadowalających ofert na rynku pracy oraz utrzymujące 
się długotrwałe bezrobocie były wystarczającym sygnałem 
do działania w kierunku samozatrudnienia, a możliwość wsparcia 
w ramach projektu PO KL 6.2, organizowanego przez Okręgową Izbę 
Przemysłowo-Handlową w Tychach, ostatecznie utwierdziła mnie 
w tym przekonaniu.

Okres mojego bezrobocia nie był całkowicie stracony. 
W tym czasie, w ramach unijnego  projektu „W kierunku 
zatrudnienia”, odbyłem przygotowanie zawodowe w firmie 
zajmującej się pracami na wysokości z użyciem technik dostępu 
l i n o w e g o .  D z i ę k i  t e m u  n a b y ł e m  u m i e j ę t n o ś c i  
i doświadczenie niezbędne w świadczeniu tego typu usług. 
Przeszedłem również we własnym zakresie szkolenie AGS 
(Anti – Graffiti System) dotyczące stosowania preparatów 
do zabezpieczenia elewacji i zmywania graffiti. Podczas 
kursu zdobyłem wiedzę o obszarach zastosowania 
preparatów AGS, oprzyrządowaniu pomocniczym oraz 
możliwości nawiązania współpracy z dystrybutorem 
tych produktów.

Dzięki środkom unijnym połączyłem pasję 
z pracą, która daje mi ogromną satysfakcję. Głównym 
priorytetem prowadzonej przeze mnie działalności 
gospodarczej jest solidna i rzetelna obsługa 
klientów, dlatego też do każdego zlecenia 
podchodzimy w sposób profesjonalny.

„Moc-aRT” Tomasz Gawęcki
  Tychy, ul. Reymonta 41/10
   tel. kom: 512-268-391
    e-mail: mocart@moc-art.pl
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Anna Psota
Z wykształcenia i z zamiłowania fotograf oraz grafik komputerowy. 
Dzięki udziałowi w projekcie otworzyła profesjonalne studio fotograficzne STUDIOFF. 
Jej twórczość artystyczna wielokrotnie została doceniona, a jej prace autorskie 
można było podziwiać na licznych wystawach, m.in. w tyskiej Galerii „Prowizorka”, 
w Teatrze Małym w Tychach podczas wystawy „Wspólne pasje”, w Centrali Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tychach oraz w Winiarni „Undurraga” w Katowicach. 
Jest jedną z niewielu osób w rejonie, zajmującą się produkcją fotoalbumów.

 Fotografią zajmuję się od ponad 10 lat. W moim życiu przyszedł taki moment, 
że zdecydowałam o pracy na własny rachunek. Pomysł związany z otworzeniem własnej 
działalności gospodarczej dojrzewał we mnie od dłuższego czasu. Niestety środki jakie trzeba 
ponieść aby otworzyć własną firmę przewyższały moje możliwości finansowe. Szukając funduszy 
na uruchomienie własnego studia fotograficznego trafiłam do Okręgowej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Tychach. W ramach projektu  „Samozatrudnienie Twoją szansą – wsparcie 
szkoleniowo-doradcze i inwestycyjne w mieście Tychy oraz powiatach sąsiednich”  
uczestniczyłam w szkoleniach i doradztwie z zakresu  prowadzenia działalności gospodarczej. 
Największą satysfakcję sprawiały mi ćwiczenia związane z tworzeniem biznes planu. Świadomość 
tego, że wnioski na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój działalności będą oceniane 
w trybie konkursowym, motywowała mnie do działania. Dotację uzyskałam w pełnej 
wnioskowanej kwocie, czyli prawie 27 tys. złotych. Za otrzymane pieniądze wyremontowałam 
lokal i dokonałam zakupu niezbędnych sprzętów i urządzeń. Wsparcie pomostowe w wysokości 
1126,00 zł na m-c pozwoliło mi pokryć obligatoryjne opłaty miesięczne, takie jak; ZUS, czynsz, 
abonament telefoniczny itd. przez pierwszy rok prowadzenia działalności. Dzięki tej pomocy mogę 
skupić się na szeroko rozumianej reklamie mojej firmy oraz na doskonaleniu i poszerzaniu swoich 
umiejętności. Moje marzenia?  Robię to co kocham i najlepiej jak potrafię, także mam nadzieję, 
że będę miała rzeszę zadowolonych klientów którzy będą odzwierciedleniem mojego trudu 
wkładanego w każde zlecenie. Fotografia to moja pasja która pozwala mi patrzeć inaczej 
na otaczającą nas rzeczywistość. Jestem osobą elastyczną i otwartą na propozycje klientów. 
Emocje, chwile, wyjątkowe momenty - utrwalam każdy ten gest. Każdego klienta traktuję 
indywidualnie i staram się dostrzec jego osobowość.

Agencja Fotograficzna StudiOFF Anna Psota, Tychy, ul. Honoraty 7a
Tel. kom: 501-140-254, e-mail: foto.ap@interia.pl
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Agnieszka Łapka 
27 lat, wokalistka, plastyczka. Śpiewa charakterystycznym, niskim głosem. 
Debiutowała w zespole „Ości” złożonym z weteranów śląskiego bluesa. Miała 
osiem wystaw indywidualnych oraz brała udział w trzynastu wystawach 
zbiorowych. Jej prace plastyczne można dostrzec nie tylko na wystawach 
w Polsce ale i poza granicami naszego kraju m.in. w Japonii i Belgii. Trzykrotnie, 
w latach 2007-2009, organizowała happening artystyczny na festiwalu „Rawa 
Blues Festiwal” w Katowicach.

Decyzja o otwarciu własnej działalności gospodarczej była naturalną 
konsekwencją dotychczasowych działań artystycznych. Moja wizja własnej firmy była 
bardzo szeroka. Wykształcenie katowickiej Akademii Sztuk Pięknych pozwala działać 
wielotorowo więc plan działalności z możliwie jak najszerszym wachlarzem usług 
artystycznych wiązał się z wysokimi kosztami. Zajęłoby kilka lat, gdybym własnymi siłami 
próbowała zapewnić sobie choć część profesjonalnego sprzętu niezbędnego przy tworzeniu 
grafiki komputerowej, o pracowni rysunkowej nie wspominając. 

O dotacjach unijnych słyszałam dużo wcześniej, niż sama zdecydowałam 
się składać wniosek ponieważ moi znajomi z uczelni działali już wtedy jako szczęśliwi 
przedsiębiorcy. Kiedy pod koniec studiów na Wydziale Malarstwa interesowaliśmy 
się rynkiem pracy dla absolwentów podobnych szkół, nie byliśmy pocieszeni. Zauważyliśmy 
wtedy, że już raczej minął  czas kiedy jako studenci sztuki stale pogrążeni w filozoficzno-
artystycznej zadumie nad sensem życia oddawaliśmy się twórczości.  Trzeba było trzeźwym 
okiem spojrzeć na rzeczywistość. Jednak wypracowane przez lata edukacji artystycznej, 
najpierw w liceum plastycznym, a później na tak wolnym kierunku jak malarstwo, ideały 
i  zdolność czy wręcz potrzeba organizowania własnej pracy to wartości dla malarza 
niezwykle ważne. Trudno rezygnować z marzeń. Lekarstwem na start i swego rodzaju 
ratunkiem oraz szansą na  przystosowanie się do działania w innym, bardziej zwięzłym 
trybie pracy była własna działalność, która nie byłaby możliwa gdyby nie dotacja, jaką 
otrzymałam biorąc udział w projekcie „Samozatrudnienie Twoja  szansą – wsparcie 
szkoleniowo – doradcze i inwestycyjne w mieście Tychy oraz powiatach sąsiednich”, 
realizowanym przez Okręgową Izbę Przemysłowo – Handlową w Tychach.  Uczestnictwo 
w projekcie zapewniło mi także szkolenie dotyczące całej procedury założenia i prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej oraz pomoc wykwalifikowanych doradców z dziedziny 
marketingu, prawa pracy czy księgowości.

Teraz nie myślę jeszcze o pieniądzach, dopiero uczę się je zarabiać. Dzięki mojej 
firmie cały czas widzę sens rozwoju i inwestuję w siebie rozszerzając kompetencje. 
Dzięki wsparciu pomostowemu miałam pół roku czasu na oswojenie się z technologiczną 
stroną przedsięwzięcia i ze sobą samą w całkowicie nowej roli. A plany i pomysły tylko 
się mnożą i wszystkie wydają się realne. 

Przedsiębiorczość i Integracja Regionalna

Pracownia Artystyczna 
Draw In Agnieszka Łapka 

ul. Tetmajera 29
43-100 Tychy 

 tel: +48 506 128 121 
(32) 218 11 28 
agalap@wp.pl 

www.draw-in.pl
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III EDYCJA

Pracownia – Projektowo - Usługowa „Ravella” 
Joanna Gąsior
ul. Nałkowskiej 4, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 512 434 303, 32 217 00 18, 
info@ravella.com.pl
www.ravella.com.pl  
„MOC – aRT” Tomasz Gawęcki 
ul. Reymonta 41/10, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 512 268 390, +48 512 268 39,
www.moc-art.pl 
mocart@moc-art.pl
Agencja artystyczna FunFar Emilia Korytnicka
ul. Bacha 7/2, 43-100 Tychy,  
tel.: +48 694 805 222,
biuro@funfar.pl
www.funfar.pl
Cottage Fried Chicken CFC Krzysztof Miedzak
ul. Powstańców 24, 44-200 Rybnik, 
tel.: +48  519 564 691,
m-k9@o2.pl
Firma Handlowo – Usługowa „Kebab Grill Bar” 
Sylwia Plackowska
ul. Turkusowa 4, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 721 660 766,
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
ADRIAN Edward Sitko
ul. Husarii Polskiej 1B, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 607 450 970,
www.rowery.tychy.pl
edward.sitko@neostrada.pl
Firma Produkcyjno - Handlowa ALUGRAW 
Magdalena Szymczak
ul. Wąska 5, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 500 646 484,
magdalenakostka@wp.pl 
Firma Handlowo – Usługowa MINI SPA „VITAE” 
Wiesława Tymkiewicz
ul. Św. Jana 33A, 43-220 Bojszowy, 
tel.: +48 791 869 369
Akademia Zdrowia , szkolenia i rehabilitacja 
Justyna Wilczek
ul. Jagodowa 25, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 508 913 454,
justynawilczek@poczta.onet.pl 
mmcity Magdalena Lubecka
ul. Krótka 15, 43-211 Czarków, 
tel.:+ 48  502 610 884
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Skarp@ 
Kamila Kucewicz – Andres 
ul. Żywiecka 69, 34-311 Czernichów, 
tel.: +48 502 927 228, 
osw-skarpa@wp.pl
BEWU PROJEKT Żaneta Wądołowska
ul. Dymarek 26/4, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 505 762 474,
www.bewuprojekt.pl  
bewuprojekt@gmail.com

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach udzieliła w latach 2009-2010 wsparcie dla osób chcących rozpocząć 

własną działalność gospodarczą w ramach projektu „Samozatrudnienie Twoją szansą" - wsparcia szkoleniowo-

doradcze i inwestycyjne w mieście Tychy oraz powiatach sąsiednich”.

Poniżej prezentujemy wykaz firm naszych beneficjentów.

I EDYCJA

Pracownia Artystyczna Draw In Agnieszka Łapka
ul. Tetmajera 29, 43-100 Tychy,  
tel.: +48 506 128 121, 32 218  11  28, 
agalap@wp.pl
www.draw-in.pl 
Box of Emotions  Robert Kempa
ul. Armii Krajowej 3/38, 43-100 Tychy,
tel.: +48 791 27 44 77,
www.boxofemotions.com 
studio@boxofemotions.com
Estetic Arleta Macierzyńska
ul. Medyków 10, 40-752 Katowice – Ligota, 
tel.: +48 668 266 990
REHMED Gabinet Rehabilitacji Maria Ślusarczyk
ul. Arctowskiego 3A, 43-100 Tychy, 
tel.: + 48 697 520 294,
GARDEN PUB Sylwia Opalińska
ul. Brada 4, 43-170 Łaziska Górne, 
tel.: +48  505 460 407,
Dobromiła Krzemień Fabryka Pomysłów 
ul. Rynek 15/6, 
tel.: +48 667312387,
biuro@fabryka-pomyslow.pl  
www.fabryka-pomyslow.pl
Dorota Zyguła - Siemieńska FOTOGRAF
ul. Jedności 14/1, 43-190 Mikołów, 
tel.: +48 696 418 394,
dorota@zygula.net.pl 
www.dorotazygula.pl
Szkoła Tańca Movimento Monika Janas
ul. Szeroka 26, 44-240 Żory, 
tel.: +48 791 895 446, 
www.movimento.com.pl
movimento.zory@gmail.com
Angielski Zakątek Szkoła języka angielskiego 
Monika Franczuk – Frysz
os. Pawlikowskiego 18A, 44-240 Żory, 
tel.: +48 512 110 206,
biuro@angielskizakatek.pl 
www.angielskizakatek.pl 
AS Centrum Edukacji Anna Mikotowicz – Sabat
ul. Husarii Polskiej 28B, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 698 79 53 55, 
ania.miko@op.pl 
www.ascentrumedukacji.pl
Studioff Anna Psota
ul. Honoraty 14/9, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 501 140 254,
www.studioff.eu
foto.ap@interia.pl
Prywatny Punkt Przedszkolny ,,Maluszkowo” 
Magdalena Kielesz
ul. Filaretów 5, 43-100 Tychy,  
tel.: 32 227 02 22,
kacpero54@wp.pl
www.maluszkowo.pev.pl
Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne INTEGRA 
Aleksandra Światowska
ul. Husarii Polskiej 1a, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 728 913 118,
www.integra.edu.pl 
pomoc@integra.edu.pl

43-200 Pszczyna,

II EDYCJA

"Be Beauty" Hands & Nails SPA Studio 
Agnieszka Borys
ul. Darwina 12, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 600 170 462,
www.be-beauty.tychy.pl 
bebeauty.tychy@gmail.com
Usługi Położniczo-Ginekologiczne „Zdrowie 
Kobiet” Indywidualna Praktyka Położnej 
ul. Bogedaina 2, I piętro, Pszczyna 43-200, 
tel.: +48 505 74 11 12,
www.kobietowo.com.pl 
zdrowiekobiet.uslugipoloznych@op.pl 
Firma Usługowo Handlowa FILeMON 
Kalinowski Zbigniew
ul. Dworcowa 21, 43-170 Łaziska Górne, 
tel.: +48 502 064 405,
kalinazbig@interia.pl
„U Kasi” Katarzyna Pacwa
ul. Stacyjna 4, 41-403 Chełm Śląski, 
tel.: + 48 516 403 677,
kaskapacwa@wp.pl
Studio Fotografii MANDALA Danielczyk Hanna
ul. Kredytowa 8/9, 40-562 Katowice, 
tel.: +48 513 959 711,
haniadanielczyk@gmail.com 
Pozytyw Studio Agata Lic
ul. Tołstoja 6/64, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 888 456 185,
agata.lic@gmail.com 
Biuro Poligraficzno Reklamowe Robo-COPY 
Anna Kanclerz
ul. Darwina 12, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 604 911 477,
www.robo-copy.pl
biuro@robo-copy.pl
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Znicz" 
Bryk Jan
ul. Grota Roweckiego 49/12, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 694 586 075,
brykjan@gmail.com 
Kwiaciarnia "Zaczarowany ogród" Krystyna 
Kasprzak
ul. Edukacji 48, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 609 515 722,
Firma Szkoleniowo-Usługowa "Bezpieczni 
w Pracy" Katarzyna Radziejowska-Bar
ul. Konecznego 18/2, 43-100 Tychy, 
tel.: +48 507 421 779,
radziejowska@vp.pl 
www.bezpieczniwpracy.pl
"RuTerm" Certyfikaty energetyczne i pomiary 
termowizyjne Paulina Rutecka
ul. Wieniawskiego 12/1a, 43-100 Tychy,
tel.: +48 509 998 606, 
kontakt@ruterm.pl   
www.ruterm.pl 
Pracownia biżuterii „Ola design” Aleksandra 
Nieświec
ul. Mariacka 26, 40-014  
tel.: +48 606 456 662, 
www.airena.fotea.pl, airena@poczta.fm
REX Agencja Usług Energetycznych Agnieszka 
Pachucka
ul. Mikołowska 93, 43-100 Tychy,
tel.: +48 727 396 066,  +48 666 381 503, 

Katowice, 

Przedsiębiorczość i Integracja Regionalna
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Jak pan ocenia aktualne relacje na linii państwo – przedsiębiorczość? 
Relacje te wyglądają znacznie lepiej niż kilka lat temu, ale nie ukrywam, że wciąż daleko 

odbiegają od oczekiwań przedsiębiorców i politycznych deklaracji. Niedawno Krajowa Izba 
Gospodarcza wraz z Business Centre Club, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińską Fundacją Praw 
Człowieka zorganizowała konferencję „Państwo wrogie przedsiębiorcy?”. Wniosek z konferencji jest 
taki, że pomimo tego, iż czas głośnych aresztowań przedsiębiorców mamy już za sobą,  stosunek 
państwa do przedsiębiorców nadal trudno nazwać przyjaznym. Politycy powinni wreszcie sobie 
uświadomić, że hasło „państwo przyjazne przedsiębiorcy” nie oznacza tylko powstrzymywania 
się od wsadzania biznesmenów za kratki. Przyjazne państwo to instytucja, która dba o dobre prawo dla 
przedsiębiorców, nie boi się kontaktów z biznesmenami, a przede wszystkim rozumie, 
że przedsiębiorczość jest filarem gospodarki i dobrobytu wszystkich obywateli. W Polsce 
tej świadomości ciągle brakuje. 

PAŃSTWO PRZYJAZNE 
PRZEDSIĘBIORCY?

Nawiązując do sytuacji budżetowej, czy pana zdaniem grozi nam 
załamanie systemu finansów publicznych? Jakie kroki powinien 
podjąć rząd w obecnej sytuacji?

Na problem finansów publicznych w Polsce zwracają już uwagę 
międzynarodowe instytucje. Ostatnio opublikowany XI raport OECD 
podkreśla, że pomimo dobrych wyników polskiej gospodarki, konieczne 
jest szybkie przywrócenie dyscypliny fiskalnej. Konsolidację finansów 
publicznych należy osiągnąć w drodze poszerzenia bazy podatkowej, 
reformy KRUS, wydłużenia wieku emerytalnego, dalszego ograniczania 
możl iwości  wcześniejszego przechodzenia  na emeryturę 
oraz oszczędności w zakresie rent. To trudne pod względem społecznym 
decyzje, ale niezbędne jeśli nie chcemy podzielić losów Węgier czy Grecji. 

Jakie są aktualne oczekiwania przedsiębiorców wobec samorządu 
gospodarczego? Co się zmieniło w tym zakresie w ostatnich latach?

Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat prowadzi batalię 
o  stworzenie w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego. 
Niedawno wraz z BCC, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Naczelną Radą 
Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Polską Radą Biznesu zaprezentowaliśmy 

publicznie projekt ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. 
Zakłada on m.in., że samorząd będzie władzą publiczną, tj. przedsiębiorcy 
i ich organizacje uczestnicząc w samorządzie uczestniczyć będą 
w wykonywaniu władzy publicznej. Dlatego byłby finansowany 
ze wspólnej, publicznej kasy tj. budżetu państwa. Członkostwo 
w samorządzie nie będzie obligatoryjne. Przedsiębiorcy będą mieli 
wpływ na działania samorządu gospodarczego, tak jak obywatele 
w przypadku samorządu terytorialnego.  Powszechny samorząd 
odciążyłby w wielu miejscach, często niedrożny, aparat państwowy, 
prowadząc m.in. system informacji gospodarczej, kształciłby syndyków, 
wydawał opinie dotyczące konkurencji, opiniował projekty aktów 
prawnych regulujących działalność gospodarczą itp. Jestem przekonany, 
że tego typu instytucja stanowiła by istotne wsparcie dla 
przedsiębiorców. Niestety koncepcja samorządu gospodarczego od lat 
ma wielu oponentów, którzy starają się wszelkimi sposobami 
zdyskredytować tę ideę. Skutek tych działań jest taki, że 97 proc. mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców pozostaje niezrzeszonych w żadnej 
organizacji i nie ma żadnego wpływu na proces legislacyjny w Polsce.

Rozmowa z Andrzejem Arendarskim, Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej

Przedsiębiorczość i Integracja Regionalna
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Przemysław Pogłódek - inspektor pracy; były rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy 
z wieloletnim doświadczeniem; od 2007 roku niezależny doradca i ekspert w zakresie prawa pracy.
Trener i szkoleniowiec stale współpracujący z OIPH w Tychach.

Jakie są najczęstsze problemy pracodawców związane z prawem pracy, o których 
wyjaśnienie proszą podczas prowadzonych szkoleń?

Zdecydowanie w tym zakresie przeważają problemy związane z interpretacją przepisów prawa 
pracy dotyczące czasu pracy.  Jest to niewątpliwie najtrudniejsza część tej gałęzi prawa. Wiąże się 
to również ze specyfiką poszczególnych zakładów pracy i koniecznością stosowania różnych, czasem 
bardzo skomplikowanych rozwiązań i systemów czasu pracy. Niejednokrotnie można również znaleźć 
odmienne interpretacje prawne w omawianej kwestii, co znacznie utrudnia pracodawcom wypracowanie 
jednolitych zasad zarówno planowania, jak też samego rozliczania czasu pracy. Drugą tematyką 
wywołującą wiele wątpliwości i wiążącą się ściśle z roszczeniami pracowników jest rozwiązywanie umów 
o pracę, a w szczególności wymogi formalne wiążące się z tym oraz właściwe określenie przyczyny 
uzasadniającej wypowiedzenie, czy też rozwiązanie umowy o pracę. 

Czy potrafiłby Pan podać przepis kodeksu pracy, który dziś najbardziej przeszkadza 
pracodawcom w ich codziennej działalności?

Niewątpliwie jest to przepis art. 151(3) kodeksu pracy, dotyczący rekompensaty pracy 
w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, tzw. szóstego dnia. 
Ustawodawca poza kilkoma wyjątkami nie pozwala płacić z pracę w tym dniu, lecz zobowiązuje do oddania 
innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Rozwiązanie to jest bardzo negatywnie oceniane 
zarówno przez pracodawców, ale też przez pracowników, którzy świadcząc pracę w dniu wolnym chcieliby 

Osoby pragnące otworzyć działalność 
gospodarczą mogą liczyć obecnie na szeroką 
pomoc zarówno z funduszy krajowych (fundusz 
pracy) jak i unijnych, udzielanych przede 
wszystkim w ramach Programu Operacyjnego 
K a p i t a ł  L u d z k i  6 . 2 .  G ł ó w ny m  c e l e m  
przedmiotowego działania jest promocja oraz 
wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających 
do samozatrudnienia, tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz budowa postaw kreatywnych, 
służących rozwojowi przedsiębiorczości.

Wsparcie dystrybuowane jest przez 
wybrane jednostki otoczenia biznesu pod 
nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach. Etapem poprzedzającym 
otrzymanie wsparcia  f inansowego jest  
uczestniczenie w rekrutacji, a następnie 
w obl igatoryjnych zajęciach doradczo-
szkoleniowych, na których omawiane są rozmaite 
zagadnienia związane z  prowadzeniem 
działalności gospodarczej, przygotowywany jest 
również biznesplan pod przyszłą działalność.

wywiad z Przemysławem Pogłódkiem

PRAWO PRACY W PRAKTYCE

Przedsiębiorczość i Integracja Regionalna

otrzymać w zamian za to stosowne wynagrodzenie wraz z dodatkiem za prace w godzinach 
nadliczbowych. Pracodawca również wolałby przyjąć taką formę rekompensaty, mogąc korzystać z pracy 
tego pracownika przez pozostałe dni tygodnia. Niezapewnienie przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy może być uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Powoduje to, że praca w tzw. 
szóstym dniu, np. w sobotę jest traktowana bardziej rygorystycznie niż praca w niedziele czy święta, 
za którą docelowo można zapłacić. 

W roku 2010 występują dwa święta w soboty, za które pracodawca winien udzielić w okresie 
rozliczeniowym dnia wolnego. Czy musi to z góry zaplanować w harmonogramie, czy też 
pracownik może wybrać sobie ten dzień w dowolnym, wybranym przez siebie terminie. 

Stosownie do przepisu art. 130§ 2 kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie 
rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Według 
natomiast przepisu art. 130 § 3 kodeksu pracy, wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym 
ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających 
do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodne z przyjętym rozkładem czasu pracy. 

Bezspornym jest, że w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień 1 maja 2010 roku, 
pracodawca jest zobowiązany dokonać obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin, co w podstawowym 
systemie czasu pracy spowoduje konieczność udzielenia dnia wolnego od pracy.  Nie ma przy tym 
znaczenia, czy ten dzień zostanie udzielony wszystkim pracownikom w tym samym terminie, czy też 
w różnych dla poszczególnych pracowników, lub grup pracowników. Jednakże bezwzględnym 
obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego rozkładu czasu 
pracy, grafiku, harmonogramu na pełen  okres rozliczeniowy, w którym zaplanuje obniżony o święto 
wymiar czasu pracy, czyli w którym zaplanuje dzień wolny za święto. Dzień ten może być różny 
dla poszczególnych osób, ale każda z nich ma mieć zaplanowaną w harmonogramie konkretną datę 
wybrania wolnego, nie może tu więc być mowy o swobodzie wyboru tego dnia w czasie trwającego okresu 
rozliczeniowego, w tym momencie data wolnego musi być już stała i znana. Niewypełnienie przez 
pracodawcę obowiązku ścisłego zaplanowania dnia wolnego za święto stanowi daleko idącą 
nieprawidłowość z zakresu czasu pracy i powoduje niemożność wykonania dyspozycji z art. 130 § 3 
kodeksu pracy. Nie sposób bowiem ustalić obniżenia wymiaru czasu pracy, skoro nie ma prawidłowego 
planu pracy. 

Jest Pan wspólnikiem w Kancelarii Prawa Pracy i BHP P. Pogłódek M. Różański S.C., 
jakie problemy najczęściej pojawiają się u Państwa klientów?

Obsługujemy co do zasady duże podmioty gospodarcze, ich problemy są więc powiązane 
ze specyfiką dużych pracodawców. Przeważają problemy związane z rozliczaniem czasu pracy, godzin 
nadliczbowych, współpracy ze związkami zawodowymi oraz tematyka rozwiązywania umów o pracę. 
Wielu pracodawców nie wykorzystuje przysługujących im możliwości, jakie daje prawo pracy, staramy 
się wówczas wskazywać na najkorzystniejsze w danej sytuacji rozwiązania. Wiele spraw można rozwiązać 
odpowiednimi zapisami w regulaminach pracy, czy wynagradzania, a także w samych umowach o pracę. 
Obowiązujący kodeks daje stosunkowo dużo możliwości w miarę elastycznego kształtowania stosunku 
pracy, jednakże pracodawcy często nie wiedzą o tym i stąd nasze działanie skierowane tylko i wyłącznie 
na problematykę prawa pracy. Jest w tym zakresie dużo do zrobienia, można osiągnąć wiele konkretnych 
rozwiązań prawnych, dostosowywanych do specyfiki danego zakładu pracy, danego pracodawcy.
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Ostatnie tygodnie mojej działalności w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli minęły niezwykle intensywnie. W trakcie posiedzeń Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, której jestem członkiem, 
podejmowano w ostatnim czasie tak istotne tematy, jak na przykład: 
informacja o produktach leczniczych wydawanych na receptę lekarską, 
egzekwowanie praw własności intelektualnej czy zmiany w procedurze 
udzielania zamówień publicznych. Z kolei sesja plenarna, choć skrócona 
o jeden dzień na skutek paraliżu ruchu lotniczego, upłynęła pod znakiem debat 
dotyczących porozumienia SWIFT (przekazywania danych na temat transakcji 
finansowych pomiędzy UE a władzami Stanów Zjednoczonych), 
bezpieczeństwa transportu lotniczego oraz opłat za ochronę lotnictwa.

Próbując przybliżyć ostatnie tygodnie mojej działalności w Parlamencie Europejskim, należy jednak wspomnieć przede wszystkim, że upłynęły one 
na intensywnej pracy wokół Dyrektywy o opóźnieniach w płatnościach w transakcjach handlowych, której jestem sprawozdawcą-cieniem z ramienia Europejskiej 
Partii Ludowej. Dokument ten to ważny wkład w rozwiązanie problemu opóźnień w płatnościach. Poprawi on funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
w szczególności uwzględniając sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. Z przeprowadzonych przeze mnie rozmów ze środowiskiem przedsiębiorców wynika, 
że zmiany w Dyrektywie o opóźnieniach w płatnościach są już od dawna wyczekiwane - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa są zainteresowane, by jej 
zapisy jak najszybciej wprowadzić w życie. Zmiany te mają zagwarantować przede wszystkim, iż przedsiębiorstwa oraz organy administracji publicznej będą 
regulować swoje zobowiązania finansowe na czas. Jest to niezwykle ważne szczególnie teraz, kiedy wiele firm wciąż zmaga się z konsekwencjami kryzysu 
gospodarczego. Dla wielu z nich otrzymanie płatności na czas jest kwestią fundamentalną dla przetrwania i dalszego funkcjonowania. 

Kształt dokumentu zaproponowany przez Komisję Europejską został uzupełniony o kilka szczegółowych zapisów. Ponieważ różne są przyczyny 
opóźnień w płatnościach, zjawisko to można zwalczać jedynie przy pomocy szerokiej gamy środków uzupełniających. Podejście Komisji kładące nacisk na dotkliwe 
kary i środki odstraszające rozszerzone zostało o środki zachęcające do zwalczania opóźnień w płatnościach. Ponadto równolegle do wdrażania dyrektywy należy 
wprowadzać praktyczne środki, takie jak faktury elektroniczne. Docelowo chodzi więc również o to, by doprowadzić do wytworzenia nowej mentalności 
handlowej, w której dominuje terminowość w dokonywaniu płatności, a opóźnienia w płatnościach uznawane są za nadużycie pozycji klienta i naruszenie umowy, 
nie zaś za normalną praktykę. Przyjęta dyrektywa wpisuje się w program Karty Małego Biznesu, zmierzający m.in. do tworzenia środowiska bardziej przyjaznego 
biznesowi poprzez uwzględnianie przede wszystkim interesów najmniejszych przedsiębiorstw przy tworzeniu prawa na szczeblu unijnych. 
Dyrektywa o opóźnieniach w płatnościach jest również częścią działań w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej, będącego odpowiedzią Komisji 
Europejskiej na kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej. 

W moim przekonaniu dyrektywa o opóźnieniach w płatnościach, choć nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z kryzysem finansowym, 
stanowi ważne narzędzie w stawianiu czoła bieżącym i przyszłym wyzwaniom. 

Małgorzata Handzlik , Poseł do Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Dyrektywa o opóźnieniach 
w płatnościach 

elementem europejskiego planu naprawy gospodarczej

Grupy docelowe
Odbiorcami pomocy mogą być 

wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadały 
zarejestrowanej działalności gospodarczej, 
w okresie dwunastu miesięcy od podpisania 
d ek la ra c j i  p rzyst ą p ien ia  d o  p ro j ekt u .  
Do preferowanych grup wsparcia należą:
- osoby długotrwale bezrobotne - pozostające bez 
zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 
12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
-kobiety, w tym zwłaszcza powracające oraz 
wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy 
p o  p r ze r w i e  zw i ą za n e j  z  u ro d ze n i e m  
i wychowaniem dzieci,
-osoby do 25 roku oraz powyżej po 45 roku życia
-osoby niepełnosprawne,
-osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich, 
w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich 
i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys., 
zamierzający podjąć zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych.

Co można sfinansować?
Wsparcie finansowe, przeznaczone 

na rozwój przedsiębiorczości, pozwala na pokrycie 
wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne 

do prowadzenia działalności gospodarczej 
i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskodawcę. 
Kwota wsparcia wynosi maksymalnie 40 tys. zł, 
szereg instytucji wymaga obecnie również wkładu 
własnego w wysokości 15 % całej inwestycji. 

Pozyskane środki z dotacji można 
przeznaczyć m.in. na:
- zakup składników majątku trwałego (maszyny, 
urządzenia, wyposażenie itp.),
- koszty prac remontowych i budowlanych,
- środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
- promocję i reklamę (do 10% aplikowanej kwoty).

Zakup środków transportu powinien być 
dobrze uzasadniony, nie może być celem samym 
w sobie, a jedynie usprawnić prowadzenie 
działalności gospodarczej - z finansowania 
w całości wykluczona jest działalność transportowa.

Wsparcie finansowe na rozwój 
przedsiębiorczości nie może służyć pokryciu kosztów 
bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. ZUS, 
składka zdrowotna, czynsz, media, inne opłaty 
bieżące). Na ten cel przewidziano osobne środki 
w formie podstawowego i przedłużonego wsparcia 
pomostowego w wysokości ok. 1100 zł na miesiąc, 
wypłacane od 6 do maksymalnie 12 miesięcy 
od rozpoczęcia działalności.

Przedsiębiorczość i Integracja Regionalna

Osoby ubiegające się o wsparcie 
w ramach działania PO KL 6.2. mogą liczyć również 
na podstawowe i specjalistyczne wsparcie doradcze 
(zarówno indywidualne, jak i grupowe) oraz 
szkolenia, wspierające zakładanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej,

Gdzie aplikować?
Wszystkie osoby pragnące uruchomić 

własną działalność gospodarczą za pomocą 
funduszy pochodzących ze środków Unii 
Europejskiej zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach: efs.wup-katowice.pl. Znajduje 
się tam szczegółowa, aktualizowana na bieżąco lista 
podmiotów udzielających wsparcia w ramach 
działania PO KL 6.2. 

Wsparc ie  z  Uni i  Europejsk ie j  
i ze środków budżetu państwa, to nie tylko dotacje 
na uruchomienie własnej firmy, ale również szereg 
programów pomocowych działających w obszarze 
10 priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Dzięki unijnej pomocy możemy skorzystać 
m.in. z całkowicie bezpłatnych lub częściowo 
dofinansowanych szkoleń podnoszących 
kwalifikacje zawodowe. W celu uzyskania szerszych 
informacji zapraszamy do kontaktu z Izbą.




