
 

 

 

Sprawozdanie Zarządu  

z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach  

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  

 

W okresie objętym sprawozdaniem działalność Izby podporządkowana była inspirowaniu 

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

realizowanych działań i cyklicznych spotkań przedsiębiorców. Skupiono się również na 

realizacji projektów, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

 

Kalendarz stałych spotkań firm członkowskich OIPH w Tychach wypełniły spotkania 

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

Młodego Przedsiębiorcy. Po raz kolejny zorganizowano Galę Tyskiego Lidera 

Przedsiębiorczości oraz Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Izba objęła również 

patronatem Tyskie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. 

 

Organizowane przez Izbę działania pozwoliły na wzmocnienie lokalnych przedsiębiorstw. 

OIPH zapewniała swym członkom regularny dialog z reprezentantami władz lokalnych  

i państwowych - w omawianym okresie gościliśmy w Tychach parlamentarzystów, 

deputowanych do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli administracji państwowej, 

najwyższych rangą przedstawicieli władz wojewódzkich i szefów urzędów odpowiedzialnych 

za rozwój gospodarki Śląska. 

 

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

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

Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, skupiającej największe izby gospodarcze  

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

figuruje ponadto na liście instytucji szkoleniowych akredytowanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Przegląd działań merytorycznych 
 

Styczeń 2014 – Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców 

Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców to już kilkunastoletnia tradycja spotkania 

przedsiębiorców, władz miasta i zaproszonych gości z okazji Nowego Roku. W trakcie 14. 

edycji NSP wyróżnienie w Konkursie Integratora Roku 2013 otrzymał Bartłomiej Szymczyk 

za aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Drugie wyróżnienie 

odebrała Inga Madej  za wieloletnią organizację koncertów charytatywnych na budowę 

tyskiego Hospicjum im. Św. Kaliksta I. Nagroda główna Integratora Roku 2013 przypadła 

Ewie Dziekońskiej za promowanie działań proekologicznych na rzecz zrównoważonego 

rozwoju.  

 

Luty 2014 – Komitet Budowlany 

Spotkanie branżowe poświęcone kwestiom związanym z nowymi wymaganiami izolacyjności 

cieplnej. W trakcie Komitetu zaprezentowano ofertę budowlaną firmy Skała Tychy oraz 

omówiono aktualne inwestycje. 

 

Luty 2014 – szkolenie z VAT 

Szkolenie dla członków Izby organizowane wspólnie z ekspertami firmy Grupa Gumułka. 

Podczas szkolenia zostały omówione zmiany w prawie podatkowym oraz problemy związane 

z ich wprowadzaniem. 

 

Kwiecień 2014 – II Komitet Budowlany 

Tematem przewodnim spotkania było omówienie zagadnień związanych z grzybami 

pleśniowymi w nowoczesnym budownictwie. Przedstawiono również ofertę tyskiego 

Centrum Inicjatyw Społecznych, skierowaną do przedsiębiorców. 

 

Maj 2014 – objęcie Patronatem Honorowym XIV Tyskich Targów Budownictwa  

i Wyposażenia Wnętrz 

Imprezę organizowaną na terenie Stadionu Zimowego w Tychach odwiedziło około 5 tysięcy 

osób; swoją ofertę prezentowało blisko 80 wystawców - firm z branży budowlanej i 

wyposażenia wnętrz. 

 

Maj 2014 – spotkania z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe organizowane wspólnie z przedstawicielami 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach spotkań omówiono m.in. zmiany w programie 

Płatnik oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. 

 

Maj 2014 – III Komitet Budowlany 

Spotkanie Komitetu Budowlanego na terenie budowy nowego Międzygminnego Zakładu 

Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych MASTER w Tychach. Podczas 

spotkania zaprezentowano działalność i ofertę firmy MASTER. Uczestnicy mieli również 

okazję do zwiedzaniem w pełni zautomatyzowanego zakładu biologiczno-mechanicznego 

przetwarzania odpadów, jednego z najnowocześniejszych w Polsce i w Europie. 

 

 

 

 



Czerwiec 2014 – Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 

Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości to stała, coroczna impreza Okręgowej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Tychach, stanowiąca gospodarcze podsumowanie roku w życiu 

Izby, dająca przekrój najlepszych nowych firm, produktów i usług z terenu województwa 

śląskiego. Organizowana jest nieprzerwanie od 2002 roku w zabytkowych wnętrzach 

Zameczku Myśliwskiego książąt pszczyńskich w Promnicach. W trakcie Gali wyróżniono 

następujących przedsiębiorców: 

– w kategorii Usługa wyróżnienie otrzymały Epo-Trans Logistic S.A. oraz GALEN-

ORTOPEDIA Sp. z o.o. za Nagrodę główną w tej kategorii odebrała Grupa Gumułka – 

Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o.;– w kategorii Produkt wyróżnienia trafiły na ręce 

3S S.A. oraz dla Biura Promocji i Wystaw ASTRA Eugeniusz Kropka. Nagrodę główną 

otrzymała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu; 

– w kategorii Firma wyróżniono spółki HAGER POLO oraz SERTOP. Nagroda główna 

trafiła na ręce spółki Huf Polska Sp. z o.o.; 

- tytuł Przedsiębiorcy Roku odebrała pani Maria Meresińska za profesjonalność, kreatywność 

i dynamizm w rozwoju Hurtowni MERA. 

- statuetkę Wybitnej Postaci Regionu otrzymał poseł do europarlamentu Jan Olbrycht. 

W ramach ubiegłorocznej edycji wręczono również statuetkę „Prometeusza” - tytułem tym 

wyróżniono prof. Marka Szczepańskiego za wybitny wkład w rozwój społeczny i edukacyjny 

miasta Tychy. 

Wrzesień 2014 – IV Komitet Budowlany 

Spotkanie Komitetu Budowlanego OIPH, zorganizowane wspólnie ze spółką Tyski Sport SA 

na terenie budowy Stadionu Miejskiego w Tychach. Członkowie Komitetu mieli okazję 

zapoznać się z aktualnym stanem zaawansowania prac budowlanych, zwiedzić Stadion „od 

wewnątrz”, zapoznać się z planowaną inwestycją, jak i zagospodarowaniem przestrzeni 

obiektu. 

 

Październik 2014 – Konferencja Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 

Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa 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, 

samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu z Tychów oraz sąsiednich miast  

i gmin, a także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego. Obecna była również przyszła 

komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska.  

 

Październik 2014 – V Komitet Budowlany 

Spotkanie Komitetu Budowlanego OIPH, zorganizowane wspólnie z tyskim Inkubatorem 

Społecznej Przedsiębiorczości. W trakcie posiedzenia Komitetu przedstawione zostały plany 

zagospodarowania przestrzennego miasta. Zaprezentowano również założenia i zakres 

realizacji budżetu partycypacyjnego dla miasta Tychy. 

 

 

 

 



Listopad 2014 – śniadanie izbowe ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości 

Spotkanie członków Izby organizowane wspólnie ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.  

W trakcie Śniadania eksperci ŚCP omówili możliwości wsparcia dla przedsiębiorców  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego w nowej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

 

 

II Realizacja programów pomocowych 
 

1. W 2014 roku zakończono realizację następujących projektów, finansowanych  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 

1) Własny biznes w ramach działania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

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

terenie woj. śląskiego u co najmniej 29 osób poprzez założenie własnej działalności 

gospodarczej i utrzymanie jej przez min. 12 miesięcy. Projekt realizowany był  

w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. Wartość projektu: 1,8 mln 

zł. Okres realizacji: 01.03.2012-31.03.2014. W ramach projektu 29 osób otworzyło 

własną działalność gospodarczą. 

 

2) Nowy start – promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim w ramach 

działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej. Projekt 

pozwolił na otwarcie działalności 55 osobom, w tym głównie w wieku 50+. Ogółem  

w szkoleniach uczestniczyło 61 osób. Projekt realizowany jest w partnerstwie  

z Powiatowymi Urzędami Pracy w Tychach i Mikołowie. Wartość projektu wyniosła 

3,3 mln zł. Okres realizacji: 01.05.2012-30.11.2014. 

 

3) Nowoczesny Personel w ramach działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Unii Europejskiej o wartości 0,47 mln zł. Projekt miał na celu wzmocnienie 

kwalifikacji i kompetencji 120 pracowników małych i średnich firm m.in. poprzez 

udział w bezpłatnych kursach językowych, komputerowych, warsztatach z negocjacji, 

komunikacji w firmie etc. Okres realizacji: 01.01.2013 - 31.12.2014.  

 

Wszystkie trzy projekty zostały w całości rozliczone i ostatecznie zamknięte (z oceną 

pozytywną) przez instytucję nadzorującą realizację – Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach.  

 

 

2. Kontynuowano realizację kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki: 

 

1) Firma na start, działanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii 

Europejskiej o wartości 1,8 mln zł. W ramach projektu 26 osób założyło własną 

działalność gospodarczą. Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach w tym 

szkoleniach zawodowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe, otrzymali również 

bezzwrotne wsparcie finansowe na działalność gospodarczą (do 35 tys. zł) oraz 

wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów ZUS i innych wydatków bieżących (do 

1500 zł na m-c przez okres do 12 m-cy). Projekt realizowany był w partnerstwie  

z Powiatowymi Urzędami Pracy w Tychach, Mikołowie i Pszczynie. Okres realizacji: 

01.01.2013 - 31.12.2014. 



 

2) Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach pozyskała również 

dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą Usługi doradcze w zakresie 

kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w województwie śląskim. Projekt realizowany jest od 31 grudnia 2013 do k. czerwca 

2015 r., przy czym umowa na realizację została zawarta w marcu 2014 r.  

 

Projekt kierowany jest do 350 osób dorosłych (w wieku 18-64), które zamieszkują, 

pracują lub uczą się na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego i które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz 

wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. Przewiduje przeprowadzenie 

kompleksowej analizy problemowej na terenie powiatu, opracowanie bazy danych 

ofert edukacyjno-szkoleniowych. Następnie świadczone będą usługi doradcze, 

zarówno indywidualne jak i grupowe, obejmujące spotkania z tzw. brokerem 

zawodowym, specjalistą od rynku pracy i zatrudnienia. W ramach projektu odbędą się 

też dwie edycje Targów Edukacji, w trakcie których prezentowana będzie oferta 

edukacyjna śląskich uczelni, wydrukowany został również biuletyn informacyjny  

z aktualną ofertą edukacyjno-szkoleniową.  

 

Projekt ma charakter pilotażowy. W całym kraju wsparcie edukacyjno szkoleniowe 

realizowane jest tylko w wybranych powiatach, w stosunku do wybranych grup 

docelowych. Realizacja projektu przyczynić się ma do wdrożenia ogólnokrajowych 

programów wsparcia edukacji osób dorosłych i wypracowania właściwych narzędzi 

pracy. Do końca 2014 r. w projekcie uczestniczyło 251 osób. Wartość projektu wynosi 

400 tys. zł 

 

 

 

 

III Finanse 

 
Przychody z działalności statutowej OIPH w 2014 r. wyniosły 2.700.014,48 zł, natomiast 

koszty realizacji działań statutowych 2.539.239,76 zł. Wynik na całokształcie działalności 

(zysk netto) wyniósł 42.741,14 zł. Suma bilansowa wyniosła 423.460,85 zł. 

 

Wpływy ze składek wyniosły w 2014 r. 65.978,50 zł (w 2013 r. 62.163,51 zł). Ściągalność 

składek utrzymała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich i wynosiła ok. 87 %. 

Jednocześnie składki członkowskie stanowiły nieznaczny procent wszystkich przychodów 

Izby. Większość wpływów pochodziła ze źródeł zewnętrznych (sponsorzy, szkolenia, dotacje, 

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

Europejskiej, pozwalająca na pokrycie części kosztów stałych Izby.  

 

 

 

 

 

 

 



IV Sprawy organizacyjne 
 

1. Skład osobowy Zarządu 

 

Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w okresie 01.01.2014 – 

31.12.2014 r. pracował w następującym składzie: 

 

1. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu 

2. Zbigniew Boczkowski – Vice Prezes Zarządu 

3. Krzysztof Zamasz - Vice-Prezes Zarządu 

4. Teresa Dembowska – Członek Zarządu (do 23.06.2014 r.) 

5. Marek Kostarz – Członek Zarządu, 

6.   Ireneusz Lenartowicz – Członek Zarządu (do 23.06.2014 r.) 

7. Katarzyna Lubecka – Członek Zarządu 

8. Jacenty Matusiak – Członek Zarządu (do 23.06.2014 r.) 

9. Stanisław Przyborowski – Członek Zarządu. 

 

10. Małgorzata Mazur – Członek Zarządu (od 23.06.2014 r.) 

11. Zbigniew Piątek – Członek Zarządu (od 23.06.2014 r.) 

12. Ewa Stachura-Pordzik – Vice Prezes Zarządu (od 23.06.2014 r.) 

 

 

2. Biuro Zarządu 
 

W 2014 roku praca Biura Zarządu realizowana była przez następujące osoby: 

 

 Anna Mrówczyńska - dyrektor biura zarządu / koordynator projektu, 

 Krzysztof Sykta - koordynator projektu, 

 Dominika Paś - specjalistka ds. monitoringu i finansów / koordynator projektu, 

 Katarzyna Zawiślak - koordynator projektu, 

 Alicja Nowicka - koordynator projektu / specjalistka ds. programów pomocowych 

 Beata Ochmańska - specjalistka ds. monitoringu i finansów / koordynator projektu, 

 Magdalena Kowalska - specjalistka ds. promocji i rekrutacji / specjalistka ds. 

monitoringu i finansów, 

 Marta Klaja - specjalistka ds. monitoringu i finansów, 

 Karolina Pastuła - obsługa administracyjna. 

 

Biuro Zarządu dysponowało powierzchnią biurową o łącznej powierzchni ok. 180 m2, na 

którą składały się 5 umeblowanych i wyposażonych pomieszczeń biurowych wraz z salą 

konferencyjną. 


