
Sprawozdanie Zarządu  

z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach  

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 – Komitet Budowlany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tychach – 

Jaroszowicach. Gospodarzem spotkania był Zbigniew Boczkowski, prezes firmy CONCRET, 

która odpowiadała za budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach. Liliana 

Bielas-Kostyra, konsultant funduszy europejskich, omówiła wybrane programy unijne dla 

MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie projektów inwestycyjnych, a także 

możliwości współpracy członków OIPH z Parkiem Przemysłowo-Technologicznym „Revita 

Park” w Katowicach. 

  

Styczeń 2016 – Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców 

Tytuł Integratora Roku 2016 został przyznany ppłk Leszkowi Klagowi za integrację 

społeczności lokalnej wokół idei i postaw obywatelskich i patriotycznych. Wyróżnienie  

w konkursie Integratora Roku 2015 otrzymał Mariusz Gabrek za wieloletnią organizację 

Tyskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyróżnienie w konkursie 

Integratora Roku 2015 otrzymała Ilona Słomian, Prezes Społecznego Stowarzyszenia 

Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach za popularyzowanie i organizowanie działalności 

charytatywnej w ramach Stowarzyszenia. 

 

Styczeń 2016 – Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z ZUS 
Spotkanie było skierowane do członków OIPH, a jego tematyka dotyczyła zmian w umowach 

zlecenie i o dzieło, które weszły w życie od 1 stycznia 2016 roku.  

 

Luty 2016 – Komitet Budowlany 

Spotkanie poświęcone było w całości kwestiom realizacji i wdrożenia Inteligentnego Systemu 

Transportu w Tychach. System ten prezentował koordynator projektu Arkadiusz Pastuszka 

z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w ramach prowadzonych konsultacji 

społecznych. 

 

Luty 2016 – Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z ZUS 

Spotkanie, podobnie jak w styczniu, dotyczyło zmian w umowach zlecenie i o dzieło. Tym 

razem na spotkaniu byli także obecni pracownicy jednej z tyskich szkół. 

 

Marzec 2016 – Komitet Budowlany 
Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy RoTec Polska przy ulicy Strefowej 8 a w Tychach, 

zaprezentowano historię i profil działalności firmy RoTec Polska. Ponadto omówiono zmiany 

w ustawie o prawie budowlanym oraz procedury postępowania obowiązujące w procesie 

budowlanym. 

 

Kwiecień 2016 – Klub Młodego Przedsiębiorcy 

Gościem specjalnym spotkania była projektantka Anna Dziubek, założycielka firmy i marki 

„By Dziubeka”. By Dziubeka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku 

biżuterii modowej w Polsce i w Europie. W bieżącym toku obchodzi dziesięciolecie istnienia. 

Partnerem spotkania był Bank Zachodni WBK, który przedstawił zebranym kolejną edycję 

programu „Firmowe Rewolucje” i zaprosił do wzięcia w nim udziału. 

 

Kwiecień 2016 – Wiosenny Koncert dla Przedsiębiorców 

W auli tyskiej Mediateki odbył się I Wiosenny Koncert dla Przedsiębiorców z udziałem 

solisty Marcina Wyrostka oraz AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją 

Marka Mosia. Koncert to nowa tradycja spotkań, w której poprzez muzykę członkowie i 



sympatycy Izby wspierają inicjatywy i organizacje na co dzień pomagające innym. 

Tegoroczny Koncert dedykowany był w całości Fundacji Art-Szansa i utworzonemu w jej 

ramach funduszowi stypendialnemu. 

 

Kwiecień 2016 – Konferencja „Szansa na rozwój” 

W dniach 12-13 kwietnia 2016 odbyła się Konferencja „Szansa na rozwój” w ramach 

Europejskich Dni Pracodawcy w Tychach. Wydarzenie, organizowane wspólnie przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach oraz Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach, 

stanowiło wyjście naprzeciw potrzebom lokalnych firm i pracodawców. Podczas pierwszego 

dnia konferencji przedstawiane były możliwości wsparcia finansowego dla firm, w tym 

w zakresie wsparcia dla innowacji. W drugim dniu omówiono zmiany w ubezpieczeniach 

społecznych, ustawach podatkowych oraz prawie pracy. Dużym powodzeniem cieszyły się 

też bezpośrednie konsultacje z przedstawicielami instytucji oraz urzędów, biorących udział 

w seminarium. Przedsiębiorcy mieli okazję porozmawiać na temat możliwości rozwoju 

własnych firm, jak również zapoznać się z dość istotnymi zmianami w prawodawstwie, 

dotyczącymi m.in. umów cywilno-prawnych. 

 

Kwiecień 2016 – Komitet Budowlany  

Głównym tematem Komitetu zorganizowanego na Stadionie Miejskim była prezentacja firmy 

GRC Technologie. Dyrektor spółki Artur Palkiewicz zaprezentował aktualną ofertę 

produktową oraz wykorzystywane w procesie produkcyjnym technologie. Goście mieli 

również okazję podziwiać sam obiekt Stadionu Miejskiego w Tychach, zarówno w części 

konferencyjnej, jak i sportowej. 

 

Maj 2016 – objęcie Patronatem Honorowym XV Tyskich Targów Budownictwa  

i Wyposażenia Wnętrz 

 

Maj 2016 – Kurs „Praktyczne wykonywanie ochrony danych osobowych zgodnie z 

nowymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi”. 

 

Czerwiec 2016 – Kurs „Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 

9001:2015 – praktyczne rozwiązania dla transportu”. 
 

Czerwiec 2016 – Kurs „Projektowanie modeli rentowności oraz narzędzi 

informatycznych wspierających system informacji zarządczej”. 

 

Czerwiec 2016 – Spotkanie informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych 

skierowane dla placówek dydaktyczno-wychowawczych.  

 

Czerwiec 2016 – Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 

Wyróżnienia w kategorii Firma otrzymał Voltar System Sp. z o.o. oraz RoTec Polska za 

innowacyjne systemy diagnostyczne maszyn i urządzeń. Nagroda główna trafiła do Nexteer 

Automotive Poland Sp. z o.o.  

W kategorii Produkt wyróżniono MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. za nowoczesną 

instalację zagospodarowania odpadów komunalnych i Bank Zachodni WBK S.A. za program 

rozwoju i wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw „Firmowe Ewolucje”.  

Nagrodę główną otrzymał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach za 

nowoczesne centrum kultury „Mediateka”. 



W kategorii Usługa wyróżnienia otrzymały Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Drokan-1 

Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Drokan-2 Jan Nogalski za 

wieloletnią działalność na regionalnym rynku remontowo-budowlanym.  

Nagroda główna trafiła do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. za wysokiej 

jakości usługi transportu miejskiego oparte o ekologiczne rozwiązania. 

W kategorii Ekspansja Rynkowa wyróżnienie otrzymała spółka PEPE Designe za 

kreatywność i dynamiczny rozwój. Nagrodę główną otrzymała Anna Dziubek, właścicielka 

firmy By Dziubeka – Biżuteria modowa za dynamiczny rozwój w branży modowej 

i ekspansję na rynki zagraniczne. 

Nagrodę główną w kategorii Przedsiębiorca Roku otrzymał Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za rozwój strefy ekonomicznej i promocję 

potencjału inwestycyjnego regionu.  

W kategorii Wybitna Postać Regionu statuetkę odebrał Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej 

Izby Gospodarczej w Katowicach, za wybitny wkład w rozwój gospodarczy Śląska 

i promocję przedsiębiorczości. 

Wręczono nagrody specjalne Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach 

w kategorii Promotor Miasta. Nagroda główna trafiła do Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 

– AUKSO, a wyróżnienie otrzymał Tyski Klub Golfowy. 

W trakcie Gali wręczono również odznaczenia samorządu wojewódzkiego. Złotą Odznakę 

Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego odebrał prof. Marek Szczepański, 

a Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymała Małgorzata 

Mazur. 

 

Lipiec 2016 – „Social Media w marketingu”. Kurs miał na celu m.in. poszerzenie wiedzy z 

zakresu funkcjonowania mediów społecznościowych,  wykorzystania ich potencjału do 

promocji marki, firmy lub projektu oraz mierzenia skuteczności działań w social media.  

 

Sierpień 2016 - Szkolenie „Prawo Zamówień Publicznych - nowe podejście dla 

składającego wniosek po nowelizacji 2016” kierowane do komórek, podmiotów i osób 

zajmujących się przygotowaniem opisu przedmiotu szkoleń. Wykładowcą był Piotr Pieprzyca 

– ekspert ds. zamówień publicznych.  

 

Sierpień 2016 – Szkolenie „Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016” 

kierowane do zamawiających – specjalistów z dziedziny zamówień publicznych, członków 

komisji przetargowych.  

 

Wrzesień 2016 – Spotkanie informacyjne odnośnie ochrony danych osobowych  

w szkołach i innych placówkach dydaktyczno-wychowawczych. 

 

Wrzesień 2016 – Komitet Budowlany 

Zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej Igor Śmietański przedstawił założenia 

programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 

w Tychach, którego głównym celem jest pobudzenie rynku mieszkaniowego w naszym 

mieście. Można było również zwiedzić Galerię StrefArt przy Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Tychach oraz nowoczesną Strefę Fitness. 

 

 

 

 

 



Październik 2016 – Klub Młodego Przedsiębiorcy 

Ostatnie w tym roku spotkanie Klubu to jesienne ognisko integracyjne w restauracji „Pod 

Napięciem”. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu młodych przedsiębiorców oraz 

członkowie zarządu Izby. 

 

Listopad 2016 – Komitet Budowlany 

Głównym tematem spotkania w Galerii StrefaArt było omówienie inteligentnego 

zrównoważonego systemu instalacji mat kapilarnych do energo-wodo-oszczędnego 

ogrzewania, chłodzenia/klimatyzacji budynku oraz jego wpływ na ograniczenie niskiej emisji. 

Wykład prowadził prof. Wojciech Biolik z Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii 

Materiałowej i Metalurgii oraz Michał Łobaza, prezes firmy Eljot Partners Sp. z o.o. 

 

Listopad 2016 – Spotkanie informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych 
skierowane do dyrektorów szkół i innych placówek dydaktyczno-wychowawczych lub ich 

zastępców.    

 

 

 

II Realizacja programów pomocowych 
 

W 2016 roku nie realizowano projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Przygotowano i złożono łącznie 15 wniosków dotyczących pozyskania finansowania  

z programów pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

III Finanse 

 
Przychody z działalności statutowej OIPH w 2016 r. wyniosły 287.705,24 zł, natomiast 

koszty realizacji działań statutowych 100.479,16 zł, koszty administracyjne 236 584,05 zł. 

Wynik na całokształcie działalności (strata netto) wyniósł - 47.520,60  zł. Suma bilansowa 

wyniosła 126.583,68 zł, w tym aktywa pieniężne na koniec roku 85.862,39 zł. 

 

Wpływy ze składek wyniosły w 2016 r. 81.175,00 zł (w 2015 r. 73.823,50 zł). Ściągalność 

składek wyniosła ok. 88 %. Jednocześnie składki członkowskie stanowiły jedynie część 

wszystkich przychodów Izby. Większość wpływów pochodziła ze źródeł zewnętrznych 

(sponsorzy, szkolenia, dotacje, realizacja umów).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Sprawy organizacyjne 
 

1. Skład osobowy Zarządu 

 

Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w okresie 01.01.2016 – 

31.12.2016 r. pracował w następującym składzie: 

 

1. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu 

2. Ewa Stachura-Pordzik – Vice Prezes Zarządu 

3. Zbigniew Boczkowski – Vice Prezes Zarządu 

4. Krzysztof Zamasz – Vice-Prezes Zarządu 

5. Katarzyna Lubecka – Członek Zarządu 

6. Małgorzata Mazur – Członek Zarządu 

7. Marek Kostarz – Członek Zarządu 

8. Zbigniew Piątek – Członek Zarządu 

9. Stanisław Przyborowski – Członek Zarządu. 

 

Skład Zarządu w 2016 r. nie ulegał zmianom. 

 

 

2. Biuro Zarządu 
 

W 2016 roku praca Biura Zarządu realizowana była przez następujące osoby: 

 

 Anna Mrówczyńska - project manager, 

 Krzysztof Sykta - dyrektor ds. programów pomocowych, 

 Beata Ochmańska - pracownik administracyjny (do 23.10.2016 r.) 

 Monika Pawlus - pracownik administracyjny (od 19.12.2016 r.) 

 

Biuro Zarządu dysponowało powierzchnią biurową o łącznej powierzchni 179 m2, na którą 

składały się 4 pomieszczenia biurowe, archiwum oraz sala konferencyjna. 


