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Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach od 
20 lat reprezentuje interesy przedsiębiorców, tworząc 
platformę współpracy dla tyskich i śląskich przedsię-
biorców.
Izba powstała z potrzeby zintegrowania się przedsię-
biorców na lokalnym rynku, którzy dostrzegli w skon-
solidowaniu szansę dla rozwoju swoich firm. Poznanie 
szans i zagrożeń, umiejętne wykorzystanie posiadane-
go potencjału technicznego z jednej strony, a z drugiej 
chęć pozyskania kapitału oraz nowych technik i tech-
nologii, nowych produktów, nowych partnerów bizne-
sowych, było niezbędne dla prowadzenia działalności 
rynkowej firm.
Izba powstała w okresie, w którym przedsiębiorcy 
i Polska jako kraj przygotowywali się do wejścia do Unii 
Europejskiej i funkcjonowania w ramach gospodarki 
konkurencyjnej. Perspektywa zniesienia barier współ-
działania w ramach Unii była z jednej strony szansą, 
a z drugiej rodziła obawy przed nowymi zagrożeniami 
dla ich funkcjonowania.
Stąd też zaproponowana została przez Zarząd Izby 
w grudniu 2000 roku strategia 3 x E: Europa, Edukacja, 
Ekologia. Tym celom podporządkowany został kalen-
darz działań, który wypełniały spotkania z ekspertami, 
politykami, przedstawicielami władz miasta. Organi-
zowane były konferencje, sympozja i szkolenia. Wszyst-
kie spotkania tworzyły i tworzą platformę wymiany 
doświadczeń i wzajemnej współpracy, a ich celem jest 
inspirowanie rozwoju lokalnych przedsiębiorców, ich 
integracja oraz transfer wiedzy.
Jak wyglądała przedsiębiorczość 20 lat temu, już po-
woli nie pamiętamy. To właśnie w ciągu dwóch de-
kad w Tychach staraliśmy się przełamać bariery w jej 
rozwoju. W sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości 
klimat wpisała się właśnie Izba z inicjatywami takimi 
jak: Tyskie Targi Przedsiębiorczości i Budownictwa (7 
edycji jako główny organizator i 9 edycji pod naszym 
patronatem, każdorazowo około 120 wystawców oraz 
6 tysięcy zwiedzających), Fora Gospodarcze w ramach 
Dni Szwecji (10 edycji), konkursy Integratora Roku 
w ramach Noworocznych Spotkań Przedsiębiorców 
(16 edycji). Oprócz tych wymienionych cyklicznych im-
prez Izba organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, 
jak chociażby te liczne, poświęcone wejściu, a następ-
nie integracji Polski w ramach Unii Europejskiej. Wielo-
krotnie na te spotkania z przedsiębiorcami przybywa-
ją europarlamentarzyści, posłowie i władze zarządu 
województwa. Rozwija się doradztwo i informacja dla 
przedsiębiorców. W Izbie przedsiębiorcy skupiają się 
w komitetach branżowych, w tym w budowlanym 

i w medycznym, by nie tylko w swoim gronie dysku-
tować, podnosić wiedzę i podejmować istotne dla 
swoich branż działania. W spotkaniach tych biorą 
udział także przedstawiciele ministerstw, Komisji 
Sejmowych, Kasy Chorych, Narodowego Funduszu 
Ochrony Zdrowia. Funkcjonuje Tyski Klub Biznesu 
jako płaszczyzna spotkań i edukacji dla przedsiębior-
ców, rozwija się Klub Młodego Przedsiębiorcy, odby-
wają się spotkania w ramach Śniadań Izbowych (biz-
nesowych). We wszystkich tych inicjatywach bardzo 
aktywny udział biorą przedstawiciele władz miasta. 
Izba aktywizuje też przedsiębiorców poprzez nawią-
zywanie kontaktów zagranicznych: organizuje spo-
tkania i dyskusje z ambasadorami i przedsiębiorcami 
wielu krajów. Tu wymienić można przedstawicieli 
Czech, Izraela, Ukrainy, Chorwacji, Włoch, Niemiec, 
RPA, Chin czy też Szwecji i Słowacji. Jednocześnie przy 
Izbie powstaje punkt konsultacyjny Czesko-Polskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej. W ciągu minionych lat 
Izba zorganizowała szereg misji gospodarczych m.in. 
do Czech, Włoch, Chorwacji, Szwecji, Niemiec, Arme-
nii, na Słowację i Ukrainę. 
OIPH oprócz działań integrujących, podejmowała 
przedsięwzięcia promujące przedsiębiorczość. Reali-
zowane były programy skierowane do osób młodych, 

Zbigniew Gieleciak - Prezes Zarządu 
Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach
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bezrobotnych, zwolnionych wskutek przekształceń 
organizacyjnych w firmach oraz zamierzających pod-
jąć prowadzenie działalności gospodarczej. W latach 
2005-2015 dzięki środkom unijnym wsparto utworze-
nie 225 nowych firm, spośród których znaczna część 
funkcjonuje nadal, a niektóre z nich odniosły sukces 
nie tylko w kraju, rozszerzając działalność na inne kra-
je Unii Europejskiej.
Działalność OIPH to kilkadziesiąt konferencji, semina-
riów i szkoleń, kilkanaście dużych projektów badaw-
czych, szkoleniowych i wspierających przedsiębior-
czość, setki godzin doradztwa, ogromnej wartości 
dotacje (ponad 13 milionów złotych) oraz bezcenne 
pośrednictwo handlowe i biznesowe. To wreszcie nie-
mały wkład w promocję miasta. Musimy zauważyć 
i docenić te działania, które miały miejsce w ciągu 
ostatnich dwóch dekad, które między innymi przy-
czyniły się do tego, że w Tychach przedsiębiorczość się 
rozwija, ciągle powstają nowe firmy, że zmienia się wi-
zerunek miasta: z miasta dobrego do spania – w mia-
sto dobre do działania. O sile i dynamicznym rozwoju 
Tychów świadczy między innymi rozwój przedsiębior-
czości, rozwój gospodarki. Na tym polu Izba odgrywa 
szczególną rolę, zwłaszcza w zakresie niełatwej drogi 
od integracji lokalnego środowiska biznesu po rozwój 
międzynarodowej współpracy tyskich przedsiębior-
ców. Działalność Izby wpisuje się w nurt przedsięwzięć 
służących rozwojowi przedsiębiorczości regionalnej. 
To wspólnie z samorządem wojewódzkim organi-
zujemy spotkania z przedsiębiorcami i władzami 
regionów innych państw np. z Włoch, Chorwacji czy 
Szwecji. Izba stała się trwałym ogniwem na mapie go-
spodarczej regionu i partnerem władz wojewódzkich 
w realizacji programów promujących przedsiębior-
czość. Dwadzieścia lat naszej pracy to ewolucja od roli 
integratora do promotora przedsiębiorczości.
Funkcjonowanie Izby daje dowód, że jest ona platfor-
mą współdziałania firm, instytucji otoczenia biznesu, 
samorządu oraz nauki. Daje też nadzieję, że nadal 
będzie ona tworzyć różnorakie płaszczyzny do pozy-
skiwania i wymiany informacji, jak również do współ-
pracy i partnerstwa między firmami.
Jubileusz to okazja do podziękowań za dotychczaso-
wą współpracę. 

Przede wszystkim chcę podziękować przedsiębiorcom 
za wsparcie i zaangażowanie w rozwój samorządu 
gospodarczego, przedsiębiorcom, z którymi i dla któ-
rych podejmowaliśmy wszystkie działania. To oni byli 
motorem naszych poczynań, ich krytycznymi recen-
zentami. 
Słowa podziękowania kieruję do naszych partnerów 
i instytucji otoczenia biznesu: KIG, RIG w Katowicach, 
WUP, PUP w Tychach, Mikołowie i Pszczynie, Teatru 
Małego, Miejskiego Centrum Kultury, Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości w Tychach, ZDZ w Katowicach 
i jego oddziału w Tychach, bez których wsparcia i po-
mocy nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu przed-
sięwzięć. 
Wyrazy podziękowań należą się także samorządom
 i władzom zarówno lokalnym jak i regionalnym, 
a w szczególności władzom miasta Tychy, Powiatu 
Bieruńsko-Lędzińskiego i zarządowi województwa 
śląskiego za udzieloną pomoc i zaangażowanie w re-
alizację wszystkich podejmowanych działań. Bez ich 
przychylności nie byłoby takich efektów w działaniu. 
Szczególnie mocno dziękuję posłom, senatorom, eu-
rodeputowanym, komisarzom, ministrom, którzy tak 
licznie zawsze uczestniczyli w spotkaniach z przedsię-
biorcami i brali czynny, zaangażowany udział w orga-
nizowanych przez nas konferencjach.
Dziękuję też wszystkim sponsorom – bez Waszego 
wsparcia wiele wydarzeń i konferencji nie doszłoby do 
skutku.
Chcę również bardzo serdecznie podziękować byłym 
i obecnym współpracownikom oraz osobom, które 
swój czas i bezinteresowne zaangażowanie poświęci-
ły na pracę dla Izby. To oni pracowali na sukces izby!
Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję!

Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tychach
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Jubileusz XX-lecia Okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Trudno w kilku słowach podsumować 20 lat – lat ciężkiej pracy na rzecz 
rozwoju i integracji lokalnego biznesu, lat współpracy z tyskimi przed-
siębiorcami, setek szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów i progra-
mów pomocowych, jakie w czasie swojej działalności organizowała Okrę-
gowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach. Przez te 20 lat zmieniała 
się Polska, a członkowie Izby doskonale potrafili odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości gospodarczej związanej m.in. z funkcjonowaniem w Unii 
Europejskiej. Budowanie i podtrzymywanie wzajemnych relacji oraz od-
powiednie podejście do przedsiębiorców sprawia, że dziś Izba skupia ok. 
200 firm, zatrudniających łącznie ponad 6 tysięcy osób, a samorząd mia-
sta kierując się zasadą, że Tychy są tak silne,  jak silne są ich firmy, wspiera 
tę działalność m.in. pozyskując środki zewnętrze na budowę dróg, lepszą 
komunikację, rozwój przestrzeni publicznych. Przedsiębiorcy, którzy chcą 
inwestować i działać w Tychach otrzymują fachowe wsparcie oraz pomoc 

ANDRZEJ DZIUBA, PREZYDENT MIASTA TYCHY

WOJCIECH SAŁUGA
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w załatwianiu formalności związanych z inwestycją. Dzięki tym i wielu innym działaniom dziś mamy problem raczej 
z brakiem wolnych przestrzeni pod inwestycje w Tychach i rąk do pracy niż z bezrobociem w mieście, które jest jednym 
z najniższych w Polsce. To będzie jedno z wyzwań, przed jakim staniemy i jeden z poważniejszych problemów sektora 
gospodarczego przez najbliższe lata. Wierzę, że przy fachowym wsparciu i zaangażowaniu OIPH, tę sytuację uda się 
zmienić, a kolejne 20 lat działalności Izby będzie pasmem sukcesów, które przyczynią się do rozwoju naszego miasta.  
 Z okazji 20-lecia działalności OIPH zarządowi i wszystkim pracownikom życzę wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, 
sukcesów zawodowych i osobistych oraz nieustannego rozwoju. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach na ręce kierownictwa składam serdeczne gratulacje oraz wy-
razy szacunku za pracę na rzecz podnoszenia konkurencyjności gospo-
darki województwa śląskiego.
Jako gospodarz regionu wysoko oceniam wzajemne relacje władz lokal-
nych z  przedstawicielami gospodarki. Tyska Izba propaguje najlepsze 
wzorce i przykłady dobrej praktyki w wykorzystaniu wzajemnych zależ-
ności społeczno-biznesowych i w nawiązywaniu nowych relacji na rzecz 
rozwijania rodzimej, zwłaszcza małej i średniej przedsiębiorczości.
Dziękuję za wszelkie działania mające na celu promocję lokalnych pro-
duktów i usług, ponieważ Państwa wysiłek na rzecz integrowania środo-
wiska skutkuje pozytywnym i spójnym wizerunkiem regionu jako znako-

mitego środowiska dla prowadzenia biznesu.
Jestem przekonany, że jubileusz Izby stanie się dogodną okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które mogą 
być przydatne w kontekście dalszego rozwoju przedsiębiorczości w Śląskiem.
Kierownictwu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a także przedstawicielom wszystkich stowarzy-
szonych w Izbie podmiotów życzę powodzenia w konsekwentnym rozwijaniu działalności biznesowej oraz pomyślnej 
realizacji wszelkich przedsięwzięć gospodarczych.
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W imieniu władz Krajowej Izby Gospodarczej składam wszystkim Człon-
kom Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach serdeczne gra-
tulacje z okazji jubileuszu dwudziestolecia działalności Izby.
Chciałbym szczególnie podziękować działaczom Izby za wkład w two-
rzenie i umacnianie samorządu gospodarczego i integracji środowiska 
przedsiębiorców w regionie. Izba wspiera swoich członków poprzez re-
prezentowanie ich interesów wobec administracji rządowej i samorzą-
dowej, dostarczanie bieżącej informacji, promocję firm i regionu. Dużą 
wagę przywiązuje do wspierania młodych przedsiębiorców i promocję 
przedsiębiorczości wśród młodzieży. Wszystkie działania Izby są ukie-
runkowane na wspieranie lokalnego biznesu. W sposób wzorowy re-
alizuje więc zadania, jakie stawia przed izbami gospodarczymi ustawa 
z 30 maja 1989 roku. Przedstawiciele Waszego środowiska poprzez pracę 
w organach statutowych KIG budują samorząd gospodarczy na szczeblu 

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach to jedna z najbar-
dziej doświadczonych i najprężniej działających izb w regionie. O tym, że 
cieszy się ogromnym zaufaniem przedsiębiorców może świadczyć ilość 
zrzeszonych firm. To dowodzi, jak bardzo ta forma samorządu gospodar-
czego jest potrzebna, choćby po to, by wspomagać lokalnych przedsie-
biorców.
Łącząc się w lokalnych strukturach, takich jak OIPH, przedsiębiorcy budu-
ją własne środowisko, grupę, która nabiera znaczenia i jest dostrzegana 
przez władze nie tylko lokalne. Szeroka działalność Izby, która jest człon-
kiem Krajowej Izby Gospodarczej, współuczestniczy w tworzeniu ogól-
nopolskiej sieci KIGNET – izbowego systemu wsparcia konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw, posiada akredytację Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy na prowadzenie usług szkoleniowych - to wszystko sprawia, że 
przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w wielu zakresach. 
Myślę, że nie bez znaczenia jest także współpraca tyskiej Izby z licznymi 

ANDRZEJ ARENDARSKI 
PREZES KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

JAROSŁAW WIECZOREK 
WOJEWODA ŚLĄSKI

krajowym. Wyrazem uznania dla aktywności OIPH w  Krajowej Izbie Gospodarczej jest wybór przez ostatnie Walne 
Zgromadzenie w dniu 25 maja bieżącego roku jej Prezesa Zbigniewa Gieleciaka na odpowiedzialną i zaszczytną funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady KIG. Jestem przekonany, że w kolejnych latach Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową 
w Tychach czeka wspaniały rozwój na pożytek przedsiębiorców i społeczności lokalnej.
Życzę działaczom Izby satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz środowiska przedsiębiorców, a wszystkim członkom 
Izby sukcesów gospodarczych i wszelkiej pomyślności.

instytucjami lokalnymi i regionalnymi, urzędami miast oraz instytucjami rynku pracy.
Trzeba powiedzieć, że taka integracja lokalnego środowiska biznesowego, jakiej przykładem jest tyska Izba, sprzyja 
rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce. Bez małych i średnich przedsiębiorstw, w tym wielu firm rodzinnych, polska 
gospodarka nie mogłaby prawidłowo funkcjonować i rozwijać się. Nie sposób nie przypisać sektorowi małych i śred-
nich przedsiębiorstw ważnej roli w rozwoju gospodarczym kraju, a w szczególności w aktywizowaniu gospodarki 
lokalnej i regionalnej, w podnoszeniu konkurencyjności regionów oraz angażowaniu lokalnych zasobów kapitało-
wych i ludzkich. Ten sektor znalazł swoje miejsce w wielu programach rządowych, m.in. w jakże ważnym tzw. planie 
Morawieckiego, czyli w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który ma uwolnić krajowy kapitał i wzmocnić 
polską przedsiębiorczość.
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Moi Drodzy Przyjaciele, Członkowie Okręgowej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Tychach, Dostojni Jubilaci, 
XX lat, w okresie głębokiej transformacji ustroju społeczno-gospodar-
czego, jaką realizujemy od 1989 roku w naszym kraju, to okres totalne-
go wysiłku całego społeczeństwa,  szczególnie przedsiębiorców, którzy 
z prawdziwą pasją i wyrzeczeniami,  na zgliszczach poprzedniego, eko-
nomicznie niewydolnego systemu, codzienną pracą odbudowują gospo-
darkę w obszarze handlu, usług i produkcji.
Miniony czas to okres ciężkiej pracy, pierwszych ekonomicznych sukce-
sów, to również błędy, których nie byliśmy w stanie uniknąć. To jednocze-
śnie czas, w którym nasze aspiracje na lepsze, bardziej godne życie, nasze 

TADEUSZ DONOCIK, PREZES REGIONALNEJ IZBY GO-
SPODARCZEJ W KATOWICACH, I WICEPREZES KRAJO-
WEJ IZBY GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

oczekiwania przyspieszeń stały się źródłem nowych dążeń, a nawet niepokojów społecznych. 
Z perspektywy moich, niemałych przecież doświadczeń i krytycznej oceny minionych lat, dominują pozytywne do-
konania oraz osiągnięte sukcesy.
Świetną ilustracją do takiego stwierdzenia jest rozwój miasta Tychy.
Ta niegdyś „sypialnia” Katowic, tętni dziś życiem gospodarczym, wielkomiejskim, kulturalnym, sportowym, edukacyj-
nym oraz szeroko pojętymi twórczymi inicjatywami postaci wybitnych – mieszkańców tego nowoczesnego miasta, 
miasta będącego istotnym ogniwem, pierwszej w Polsce Metropoli „Silesia”. Miasta, które posiada również liczące się 
dokonania w przebudowie infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, dokonania w obszarze gospodarki wodno
-kanalizacyjnej i ekologicznej.
Doceniając znaczenie i rolę w przebudowie i rozwoju Tychów, władz miasta z Panem Prezydentem i Radą Miasta, 
w tym miejscu pragnę podkreślić istotną rolę, jaką odgrywa w Tychach działalność OIPH. Izba działa do wewnątrz, 
czyli dla swoich członków poprzez organizację szkoleń, seminariów, organizując konkursy, spotkania promocyjne, 
towarzyskie, integracyjne np. w Promnicach, w Zespole Szkół Muzycznych i wiele innych przedsięwzięć. Izba jest 
również świetnym organizatorem współpracy międzynarodowej. Szczególnie widoczna i cenna jest współpraca 
ze Szwecją, Słowacją, Republiką Czeską.
Jako członek Krajowej Izby Gospodarczej jest aktywnym uczestnikiem ogólnopolskiej sieci KIGNET, izbowego syste-
mu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Izba działając na zewnątrz, współpracuje z licznymi instytu-
cjami regionalnymi np. Urzędem Marszałkowskim, Wojewodą Śląskim, organizacjami otoczenia biznesu m.in. Śląskim 
Centrum Przedsiębiorczości, Funduszem Górnośląskim, etc. Szczególnie cieszy aktywność we współpracy z Izbami 
Terytorialnymi, Branżowymi, Bilateralnymi oraz zawodowymi jak Śląska Izba Lekarska.
Jednym z ważnych, a dla mnie ciekawych przykładów takiej współpracy jest funkcjonowanie porozumienia Izb wo-
jewództwa śląskiego, w trakcie których to spotkań uzgadniamy wspólne stanowiska w ważnych dla przedsiębiorców 
kwestiach. Organizujemy wspólny kalendarz rocznych przedsięwzięć. Ustalamy treści dokumentów np. na Walne 
Sprawozdawczo Wyborcze Krajowej Izby Gospodarczej. Dyskutujemy i ustalamy program kolejnych Europejskich 
Kongresów MŚP.
Sprawą oczywistą jest, że tak dobre funkcjonowanie OIPH w Tychach, nieodłącznie jest związane z Liderem tej Izby, 
który od kilkunastu lat kieruje pracami Organów i Biura Izby. To Zbigniew Gieleciak – znakomity przedsiębiorca, świet-
ny organizator, doskonały samorządowiec, miłośnik i znawca swojej małej ojczyzny – Miasta Tychy. Swoje nieprzecięt-
ne talenty, swoją niespożytą energię i pracowitość oddaje w codziennym trudzie na rzecz tworzenia i funkcjonowania 
Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej w Tychach. Zbigniew Gieleciak – obdarzony charyzmą działacz społeczny 
na skalę regionu, kraju i Europy, z racji dokonań, posiadanych umiejętności i kompetencji oraz naturalnych cech - 
ludzkiej życzliwości i koleżeńskości, został przez Prezesów Izb, uczestników porozumienia Izb województwa śląskie-
go, zgłoszony i zarekomendowany do najwyższych władz KIG, a w czerwcu tego roku na Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczo Wyborczym, w tajnym głosowaniu, jednomyślnie wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady KIG, na 
kadencję do 2021 roku.
To nie tylko zaszczyt i wyróżnienie personalnie dla Prezesa i dla Izby, jeszcze raz serdecznie gratuluję, to jednocześnie 
podziękowanie za już i mądra inwestycja koleżanek i kolegów w przyszłość naszych organizacji, organizacji samorzą-
du gospodarczego, ważnego partnera samorządu terytorialnego i środowisk naukowo badawczych. 
Wszystkim Członkom, Przedstawicielom Funkcyjnym, Przyjaciołom i Pracownikom Izby życzę dużo zdrowia, radości 
z działalności społecznej w Izbie, umiejętności budowania – razem – dobrych interesów w firmie oraz kolejnych, nie-
zwykłych dokonań w nadchodzących 20-leciach. 
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Samorząd gospodarczy będąc reprezentantem środowiska przedsię-
biorców to bez wątpienia kluczowy partner instytucji rynku pracy ja-
kim jest Powiatowy Urząd Pracy. Współpraca pomiędzy PUP Tychy
a samorządem gospodarczym rozpoczęła się w 1998 roku wraz 
z nowym podziałem administracyjnym kraju i decentralizacją rzą-
dzenia związaną ze zwiększeniem kompetencji samorządów oraz 
przekazaniem urzędów pracy kompetencjom samorządów. Sfor-
malizowaną formę partnerstwo na lokalnym rynku pracy przybra-
ło w dniu 2 czerwca 2011 roku podczas zorganizowanych targów 
pracy, a głównym jego celem jest aktywizacja lokalnego rynku pra-
cy poprzez rozwijanie dialogu społecznego i włączania partnerów 
społecznych do działań na rynku pracy, a także możliwości wdraża-

Współpraca z Prezesem OIPH sięga początku lat 90-tych, gdy w ramach 
Komisji Inicjatyw Gospodarczych przy Radzie Miasta Tychy oraz Platfor-
my Inicjatyw Lokalnych, współtworzyliśmy przyjazny klimat dla małej 
i średniej przedsiębiorczości w Tychach. Jednym z wymiernych owoców 
współpracy były Tyskie Targi Budownictwa, w których Cech tyski objął 
patronat branżowy.
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach funkcjonuje od 62 lat, 
współpracując z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową od początku 
jej istnienia, dbając o rzemieślników oraz przedsiębiorców z Tychów oraz 
okolicznych miast i gmin.
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa jest instytucją, która swoimi nie-
zwykle istotnymi działaniami, wpisała się w klimat przedsiębiorczości na 

KATARZYNA PTAK, DYREKTOR POWIATOWEGO 
URZĘDU PRACY W TYCHACH

DANUTA PIETRAS, STARSZY CECHU RZEMIOSŁ 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TYCHACH

nia partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 
Świadomość, że oddolne inicjatywy można zrealizować, a lepsze efekty osiąga się poprzez współpracę, motywu-
je do wytężonej pracy i podejmowania nowych zadań. Partnerstwo lokalne, którego sygnatariuszem jest m.in. 
OIPH Tychy oraz PUP Tychy jest bez wątpienia płaszczyzną współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów  
i rozwiązywaniu ich na poziomie miasta. 
W ramach działań partnerskich OIPH Tychy oraz PUP Tychy zrealizowały wspólnie projekty współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, których wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie na rozwój 
własnej firmy lub pomoc w zatrudnieniu otrzymało 165 osób. W realizację projektów zaangażowana była doświad-
czona kadra OIPH w Tychach oraz PUP Tychy w tym m.in. doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy. Nakład pracy 
zaangażowanej kadry często zabezpieczał wkład własny wymagany przy realizacji projektów. 
Jednocześnie PUP Tychy stale wspiera środkami Funduszu Pracy przedsiębiorców (w tym także będącymi członkami 
OIPH) tworzących miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Ponadto wspiera kształcenie ustawiczne osób pracujących
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Posiada także istotny wkład w wspieraniu rozwoju przedsiębiorczo-
ści. W latach 2004-2017 przy wsparciu środkami Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego powstały 
1 434 nowe firmy założone przez osoby bezrobotne. „Młodzi przedsiębiorcy” poszerzając krąg lokalnych firm, mają 
wpływ na rozwój rynku pracy. 

naszym terenie.   Z okazji 20-lecia powstania OIPH życzę w imieniu swoim oraz wszystkich rzemieślników i przedsię-
biorców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach sukcesów oraz owocnej współpracy pomiędzy 
naszymi organizacji.
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Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców
XX lat OIPH w Tychach
W tym roku gala Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców miała charakter szczególny, rozpoczęła bowiem obcho-
dy XX-lecia działalności tyskiego samorządu gospodarczego. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach od 
1997 r. integruje śląskich przedsiębiorców, przede wszystkim z rejonu Tychów, Bierunia, Lędzin, Pszczyny i Katowic. 
Jubileuszowe Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców odbyło się 13 stycznia 2017 roku w tyskiej Mediatece.
W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe, okolicznościowe medale XX-lecia Izby, a także sta-
tuetka i wyróżnienia Integratora Roku 2016.

Nagrodę główną w konkursie Integrator Roku 2016 otrzymał Marek Moś, dyrygent, dyrektor artystyczny AUKSO Or-
kiestry Kameralnej Miasta Tychy – za integrację lokalnej społeczności oraz inspirowanie dzieci i młodzieży wokół war-
tości związanych z muzyką.
Wyróżnienie w konkursie Integrator Roku 2016 otrzymała Ewa Pawlak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – za integrację lokalnej 
społeczności wokół rehabilitacji i potrzeb dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością. 
Wyróżnienie trafiło także do Ewy Iwanciów, byłej Zastępcy Dyrektora Teatru Małego w Tychach – za całokształt zreali-
zowanych działań związanych z promocją i upowszechnianiem kultury i sztuki.

Integrator Roku 2016

Marek Moś Ewa Pawlak 

Ewa Iwanciów
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Złoty Krzyż Zasługi 

Srebrny Krzyż Zasługi 

Ewa Dziekońska, Przewodnicząca Koła w Tychach Polskiego Klubu Ekologicznego

Janina Golińska, Prezes Zarządu Termoplastyka Sp. z o.o.

Odznaczenia wręczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik oraz Dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców Magdalena Szewczuk-Szturc.
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Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Andrzej Paszek, Współwłaściciel HASO S.C.

Jerzy Macioszek, Współwłaściciel HASO S.C. Zbigniew Brud, Prezes Zarządu Tyskich Linii Trolejbuso-
wych Sp. z o.o.
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Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Złotą Odznakę z rąk Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Piotra Czarnynogi otrzymali Maria Lipok Bierwiaczo-
nek, twórczyni Muzeum oraz Jan Gaweł, Prezes Zarządy Sertop Sp. z o.o. 

Srebrną Odznakę otrzymali Zbigniew Boczkowski, Prezes Zarządu Concret Sp.J., Andrzej Kowol, Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach oraz Stanisław Przyborowski, Przewodniczący Komitetu Budowla-
nego i Członek Zarządu OIPH.

Maria Lipok-Bierwiaczonek Zbigniew Boczkowski 

Andrzej Kowol

Jan Gaweł

Stanisław Przyborowski
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Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej

Medale 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej 

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski wręczył odznaczenia długoletnim członkom Izby:
 Małgorzacie Mazur, Annie Słodczyk, Markowi Kostarzowi. 

Andrzej Rolnik, Andrzej Herbut, Radosław Gumułka, Piotr Polis, Jan Żywicki, Władysław Szczurek, Henryk Stabla
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Medale XX-lecia OIPH otrzymały firmy członkowskie 
z najdłuższym stażem w samorządzie gospodarczym

Kancelaria Biegłego Księgowego Sp. z o.o., Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., AKE-C Doradztwo Podatkowe Usługi 
Księgowo-Biurowe Sp. z o.o., Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., 
Urząd Miasta Tychy, NZOZ Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego Krystyna Boczar, Ekoland Sp. z o.o.

SERTOP Sp. z o.o., Hager Polo Sp. z o.o., Mikro-Żal Cecylia Morawiecka, HASO S.C., Grupa Gumułka Sp. z o.o., 
Termoplastyka Sp. z o.o., Lach Usługi Grzegorz Lach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
Business Center 1 Sp. z o.o.
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Biuro Rachunkowe Abakus MR Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Tychach S.A., Instalmedia Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Kompletacji 
i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A., Restauracja Joker Roman Szyja, Master Odpady i Energia, 
Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA, ASA Consulting Andrzej Słodczyk   

Życzenia dla przedsiębiorców złożył Prezydent  Tychów Andrzej Dziuba
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Goście mieli przyjemność wysłuchać koncertu pianisty Hadriana Filipa Tabęckiego z udziałem AUKSO 
Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Występ obejmował aranżacje muzyki filmo-
wej, połączone z oprawą wizualną: wyświetlanymi w tle fragmentami klasyków filmowych.
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JUBILEUSZOWY KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY 
w siedzibie EPO-Trans Logistic S.A., luty 2017 r.

W ramach spotkania prezes zarządu Piotr Ozimek zaprezentował działalność firmy EPO-Trans Logistic.
Wicedyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach Anna Szczęsny omówiła aktualne instrumenty 
wsparcia prowadzonej działalności (staże, refundacje stanowisk pracy) oraz możliwości dofinansowania 
szkoleń i studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedstawiono również nowe projekty 
UE, które będą realizowane w tym roku przez Izbę.
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JUBILEUSZOWY KOMITET BUDOWLANY
w siedzibie ADEX Sp. z o.o., luty 2017 r.

W dniu 22 lutego 2017 roku w siedzibie firmy ADEX Sp. z o.o. Sp. k. odbyło się spotkanie Komitetu Budow-
lanego, które miało charakter jubileuszowy, wpisujący się w obchody XX lecia działalności Okręgowej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tychach.
Jednym z głównym tematów Komitetu były kwestie dotyczące niskiej emisji. W ramach spotkania zapre-
zentowano m.in. nowoczesne zewnętrzne techniki dociepleniowe obiektów budowlanych, wpływające 
na ograniczenie emisyjności CO2. 
Grzegorz Grylewicz, członek zarządu spółki Skała, przedstawił techniki dociepleń na przykładzie naprawy 
elewacji w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie udało się dokonać renowa-
cji kilkutonowej elewacji bez potrzeby całościowej wymiany warstwy dociepleniowej. Z kolei Jerzy Łobaza 
z firmy Eljot omówił możliwości oszczędności energetycznych przy ogrzewaniu budynków mieszkalnych 
oraz przemysłowych matami kapilarnymi w połączeniu z pompami ciepła.
Na spotkaniu zaprezentowano też aktualne informacje dotyczące możliwości dofinansowania szkoleń 
i studiów pracowników firm ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Temat omówiła dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach Katarzyna Ptak, prezentując zebranym aktualne priorytety oraz 
warunki naboru wniosków o dofinansowanie.
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JUBILEUSZOWE ŚNIADANIE IZBOWE 
na temat wsparcia działalności zagranicznej polskich przedsiębiorców, luty 2017 r.

Gościem spotkania była ekspertka w Departamencie Finansowania Handlu Zagranicznego Banku Gospo-
darstwa Krajowego Elżbieta Bugalska, która przybliżyła możliwości wsparcia działalności zagranicznej 
polskich przedsiębiorstw. W trakcie spotkania Akredytowany Konsultant Europejski Liliana Bielas-Kostyra 
omówiła aktualne i zbliżające się konkursy dla MŚP w ramach RPO dla województwa śląskiego w perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przedstawiła także możliwości aplikowania o środki 
na udział w targach i wystawach zagranicznych.
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JUBILEUSZOWY TYSKI KLUB BIZNESU
w siedzibie spółki Hager Polo, czerwiec 2017 r.
13 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie Tyskiego Klubu Biznesu w siedzibie tyskiej spółki Hager Polo 
Sp. z o.o. Gośćmi specjalnymi Klubu byli: Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Kazi-
mierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Andrzej Dziuba, Daria Szczepańska, Prezyden-
ci Tychów, Edward Lasok, Prezydent Mysłowic. Główny temat spotkania to Metropolia: sukces czy porażka? 
Szanse czy zagrożenia?
W trakcie spotkania Członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak przedstawił możliwości 
rozwoju naszego regionu wynikające z ustawy metropolitalnej, szczególnie w zakresie społeczno-gospo-
darczym. Omówił również potrzeby związane z komunikacją zbiorową oraz ofertą inwestycyjną na rynku 
pracy.
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GALA TYSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości była uro-
czystością szczególną. Oprócz gospodarczego 
podsumowania roku, zamykaliśmy Obchody XX-le-
cia Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Ty-
chach.
– Tegoroczna Gala odbywa się w ramach obcho-
dów Jubileuszu XX-lecia OIPH, w okresie tworzenia 
metropolii śląskiej, a także w okresie wzrostu napięć 
politycznych w kraju i na świecie związanych z rosną-
cą falą terroryzmu i niepokojów społecznych z tym 
związanych – rozpoczął przemówienie Zbigniew 
Gieleciak, prezes zarządu OIPH. – Z obawami i troską 
patrzymy na rozwój sytuacji geopolitycznej na świecie 
i w Europie. Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrz-
ne, przeciwdziałanie terroryzmowi, stabilizacja w tym 
zdestabilizowanym świecie, stają się priorytetami. 
Dla realizacji tego celu niezbędny jest dialog kultur, 
by przeciwdziałać rosnącej fali nienawiści i agresji, 
aby powstrzymać używanie siły. Wydawać by się mo-
gło, że wejście Polski do Unii Europejskiej i w struktury 

NATO zapewniło nam spokojny i bezpieczny byt, ale to 
w dobie narastających zagrożeń związanych z terro-
ryzmem okazuje się być niewystarczające. Następuje 
izolacja kultur i co za tym idzie – społeczeństw. Nie 
powinniśmy na to pozwolić w świecie cywilizowanym, 
w świecie demokracji. Musimy się temu przeciwsta-
wiać i głośno o tym mówić. Niezbędne dla przyszłości 
jest prowadzenie polityki dialogu i współpracy, wspie-
rania inicjatyw łączących, spinających ludzi, kultury 
i religie.
- O sile i dynamicznym rozwoju Śląska świadczy roz-
wój przedsiębiorczości, rozwój gospodarki. Na tym 
polu nie bez znaczenia wydaje się być powołanie me-
tropolii, która może być szansą i dźwignią dalszego 
rozwoju całego regionu oraz działających w nim firm. 
Wiele firm potrzebuje nowego impulsu do urucho-
mienia zmiany dotychczasowego modelu rozwoju. 
Podstawowym działaniem powinno być budowanie 
lokalnych (regionalnych) mechanizmów wspierają-
cych umiejętność współpracy, zdolność do współdzia-
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łania w wymiarze regionalnym i międzynarodowym. 
Wymiar lokalny jest kluczowy, bo to gminy dysponują 
instrumentami prawnymi w zakresie gospodarki nie-
ruchomościami, planowania przestrzennego oraz roz-
woju lokalnej infrastruktury pozwalającej na prowa-
dzenie aktywnej polityki na rzecz przedsiębiorczości. 
–  W obliczu powstania metropolii to wymiar regional-
ny nabiera szczególnego znaczenia. – mówił prezes 
OPIH. – Dla gospodarki Śląska związek metropoli-
tarny przewidziany w przyjętej przez Sejm ustawie, to 
szansa na rozwój, na skok cywilizacyjny, na nową ja-
kość. Jednym z zadań związku, określonym w ustawie, 
jest realizacja zadań publicznych „w zakresie rozwoju 
społecznego i gospodarczego obszaru związku metro-
politalnego”. Jest to bardzo szeroki, a zarazem obiecu-
jący cel. Co będzie kołem zamachowym rozwoju me-
tropolii, takim jak kiedyś było górnictwo i hutnictwo? 
Czy stać nas na wykreowanie przemysłu przyszłości 
opartego o koncepcje smart city i przemysłu 4.0, które 
mogą dać impuls do rozwoju dla nowych gałęzi prze-
mysłu opartych na technologiach cyfrowych? – pytał 

Zbigniew Gieleciak.
– Wydaje się, że konieczne jest wzmocnienie odpo-
wiedniego otoczenia instytucjonalnego, infrastruktu-
ry B+R i powołanie na wzór niemiecki Centrów Kompe-
tencji dla wsparcia sektora MSP.  To może być dźwignią 
rozwoju metropolii i sposobem na pozytywny wpływ 
na bilans lokalnego rynku pracy. W metropolii najważ-
niejsza jest wspólna wizja rozwoju. Jak ją budować 
i jak wokół niej budować świadomość społeczną 
mieszkańców, by zbudować metropolis – miasto dla 
ludzi, przyjazne miasto, które ma zintegrowany trans-
port publiczny, komunikację nie tylko dla rozwoju go-
spodarczego, ale budowane przez pryzmat codzien-
nej użyteczności? Chęć integracji na Śląsku jest duża. 
Mieszkańcy chcą i oczekują tego. Ale czy zdobędą się 
na konieczne wyrzeczenia w interesie ogólnometro-
politalnym, by zapewnić społeczny i gospodarczy roz-
wój metropolii? 
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- Potrzebne jest scalenie rozproszonych dotychczas 
inicjatyw realizowanych w interesie miast i miaste-
czek, zintegrowania rozproszonego potencjału. Musi-
my określić, co możemy i powinniśmy scentralizować, 
jakie wykreować przedsięwzięcia, jakie podjąć inicja-
tywy, aby wykorzystać kapitał zaufania społecznego, 
wyzwolić energię, doprowadzić do tego, by miesz-
kańcy utożsamiali się i identyfikowali z metropolią. 
Koniecznym jest zapewnienie zrównoważonego roz-
woju wszystkim gminom, stworzenie synergii między 
miastami. Nie możemy tworzyć miast silosów, które 
będzie trudno zintegrować. Już dziś trzeba tworzyć 
rozwiązania wykorzystujące potencjał wdrożonych 
lub jeszcze wdrażanych systemów komunikacyjnych 
i infrastruktury transportowej, czy też nowych tech-
nologii w oświetleniu i zmniejszaniu zużycia energii, 
które mogą wykreować samorządy, aby usprawnić 
zarządzanie metropolią, poprawić warunki życia 
i wizerunek aglomeracji. Mądre wykorzystanie szan-
sy zapewni rozwój i konkurencyjność całego obszaru 
metropolitalnego, pozytywnie wpłynie na środowisko 
naturalne i stanie się przyjazne mieszkańcom. Pozwoli 
zbudować wspólnotę metropolitalną, zatrzymać mło-
dych wykształconych, by tu zostali i razem budowali 
przyszłość Śląska. – kontynuował Zbigniew Giele-
ciak. – Tworzenie wartości dodanej opartej na synergii 
potencjałów miast i gmin, to klucz do ich transforma-
cji w metropolie zieloną i innowacyjną. Ale by to zro-
bić, trzeba być nie tylko kreatywnym i innowacyjnym, 
ale i odpowiedzialnym za przyszłe pokolenia. Wydaje 
się, że przedsiębiorcy powinni i mogą odegrać w tym 
kluczową rolę. 
– Skuteczne działanie śląskich polityków doprowadzi-
ło do utworzenia metropolii. To oni pokazali, że me-
tropolia to dla nas wszystkich rzecz ponad emocjami 
i sporami politycznymi. Wsparcie Kościoła, w tym 
nieocenione zaangażowanie Jego Ekscelencji arcy-
biskupa Wiktora Skworca, pozwoliło naszym polity-
kom podjąć decyzje, dogadać się ponad podziałami 
w interesie Śląska. To wsparcie księdza arcybiskupa to 
ogromna wartość, to nadzieja na sukces metropolii, 
na wykorzystanie potężnego kapitału zaufania, jakim 
to przedsięwzięcie zostało obdarzone!
– Izby i samorządy gospodarcze mogą być i powinny 
być partnerem w realizacji budowy i rozwoju gospo-
darki metropolitalnej. Istnieje potrzeba podjęcia dzia-
łań w kierunku integracji nie tylko przez samorząd 
terytorialny metropolitalny, jak i rozproszony dotąd sa-
morząd gospodarczy, na rzecz przygotowania zmian 
regulacji prawnych, które pozwolą na skuteczne i ak-
tywne wsparcie rozwoju społecznego i gospodarcze-

go regionu. Konieczne w tym celu jest utworzenie na 
szczeblu metropolii odpowiedniej reprezentacji samo-
rządów gospodarczych i rzemiosła jako gospodarcze-
go partnera związku metropolitalnego – mówił Prezes 
OIPH. – Potrzeba jest nowej wizji ładu społecznego, 
zróbmy to na  Śląsku. Zbudujmy metropolię opartą 
na wspólnych wartościach, ważnych bez względu na 
przekonania polityczne, które stanowią fundament 
dzisiejszych społeczeństw. Oprzyjmy to na demokra-
cji, rodzinie, rzetelnej pracy, solidarności społecznej 
i przywiązaniu do porządku i prawa. To zwłaszcza tu, 
na Śląsku, ma swoją historyczną wymowę. Oprzyjmy 
debatę publiczną i dyskusję o wizję metropolii, o mo-
del administracji publicznej, o zasady partycypacji 
społecznej. Weźmy współodpowiedzialność i przekuj-
my marzenia o niej w rzeczywistość. Budujmy więzi 
społeczne, inwestujmy w kapitał społeczny, tworząc 
wspólnotę miejsca, bezpiecznego i przyjaznego dla 
dobra nas, naszych dzieci i wnuków. Twórzmy wizje, 
by mieć marzenia, by tu realizować swoje pasje i wy-
korzystać siłę i ambicje.
– Od 20 lat OIPH podejmuje aktywne działania na 
rzecz rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. 
Działalność Izby to nie tylko kilkadziesiąt konferencji, 
seminariów i szkoleń, kilkanaście dużych projektów 
badawczych, szkoleniowych, wspierających przed-
siębiorczość czy setki godzin doradztwa. To przede 
wszystkim bieżące wsparcie dla firm, możliwość na-
wiązywania nowych kontaktów i wymiany doświad-
czeń. Przekazujemy wiedzę i doświadczenie. Dbamy 
o rozwój firm i regionu. Stwarzamy możliwości rozwo-
ju – mówił Zbigniew Gieleciak.                     
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W trakcie Gali wręczono prestiżowe statuetki 
„Hermesów Biznesu”, stanowiące wyróżnienie dla 
firm, przedsiębiorców i instytucji w istotny sposób 
wpływających na rynek regionalny, promujących 
produkty regionalne, tworzących nowe więzi go-
spodarcze z  kontrahentami zagranicznymi, wdra-
żających usługi innowacyjne, jak również łączących 
gospodarkę rynkową ze społeczną odpowiedzial-
nością biznesu. 
Statuetki przyznawane są przez Kapitułę w katego-
riach dla najlepszej Firmy, Produktu i Usługi, a także 
Przedsiębiorcy Roku i Wybitnej Postaci Regionu, to 
jest osobistości województwa śląskiego, mającej 
największy wpływ zarówno na rozwój gospodarczy 
jak i społeczno-kulturalny regionu. 
Nagrodę Główną w Kategorii Debiut i Ekspansja 
Rynkowa otrzymał Maxcom S.A. za rozwój i eks-
pansję na zagranicznych rynkach telekomunikacyj-
nych. Za dynamiczny debiut rynkowy wyróżnienia 
otrzymały: Lodowato S.C. Tomasz Bzdyra, Małgo-
rzata Tomiak, Paweł Bortel oraz SzuSzu Bartłomiej 
Kaniuk.
W Kategorii Produkt nagroda główna przypadła 
spółce Eljot za systemowe rozwiązania budynków 

zeroenergetycznych, natomiast wyróżnienie otrzy-
mała firma Multi Polymers Edward Bałdyga za in-
nowacyjność w zakresie produkcji tworzyw sztucz-
nych.
W Kategorii Usługa za profesjonalizm i wysokiej 
jakości usługi rachunkowo-księgowe statuetkę 
Hermesa otrzymało Biuro Rachunkowe EKOMA 
Małgorzata Bigoszewska. Wyróżniono Biuro Rekon-
strukcji Wypadków Drogowych i Rzeczoznawstwa 
Samochodowego CAR-EXPERT Romuald Szopa 
Bogdan Marczyk S.C. za profesjonalizm w zakresie 
usług rzeczoznawstwa samochodowego, Firmę Bu-
dowlano-Handlową STAF Stanisław Stafiej za jakość 
i rzetelność w realizacji usług budowlanych oraz 
Doradztwo Unijne – Akredytowanego Konsultanta 
Europejskiego Lilianę Bielas-Kostyrę za jakość i rze-
telność w realizacji usług budowlanych.
Nagrodę Główną w Kategorii Firma otrzyma-
ła spółka Multi Form II. Wyróżnienie – Invenio QD 
Sp. z o.o. za usługi w zakresie outsourcingu specjali-
stów w branży automotive oraz ACE Instal Sp. z o.o. 
za dynamiczny rozwój firmy w sektorze energetyki 
i ciepłownictwa.
Przedsiębiorcą Roku został Eugeniusz Jasikowski, 

LAUREACI TYSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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właściciel grupy kapitałowej Oriens.
Za budowanie więzi społecznych i wybitny wkład 
w powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc 
został uhonorowany tytułem Wybitnej Postaci Re-
gionu.
W  trakcie Gali przyznane zostały również odzna-
czenia państwowe, które wręczył Wojewoda Śląski 
Jarosław Wieczorek. Złoty Medal Za Długoletnią 
Służbę otrzymali: Ewa Radek, Ewa Stachura-Por-
dzik, Roman Gajczewski i Marek Sobieski. Srebrny 
Medal za Długoletnią Służbę otrzymał Piotr Polis, 
natomiast Brązowy – Krzysztof Sykta.
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego wręczył Wicemarszałek Wojewódz-
twa Śląskiego Michał Gramatyka. Złote Odznaki 
Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego 
otrzymały firmy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bieruniu – odznakę odebrał prezes zarządu An-
drzej Herbut, Nadwiślańska Agencja Turystyczna 
Sp. z o.o. – odznakę odebrał prezes zarządu Piotr 
Wilchelm, Navo Orbico Sp. z o.o. – odznakę odbrał 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Sobieski i 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach 
Sp z o.o. – odznakę odebrał prezes zarządu Andrzej 
Kowol. Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla 

Województwa Śląskiego został odznaczony Piotr 
Polis, prezes zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej Oskard.
Medalami XX-lecia OIPH wyróżniono: Teresę Mi-
gułę, Teresę Palian, Danutę Pietras, Katarzynę Ptak, 
Bernadetę Sojkę-Jany, Darię Szczepańską, Jerzego 
Chaberkę, Antoniego Czarneckiego, Tadeusza Cie-
ślika, Jerzego Łapaja, Zbigniewa Piątka, Mieczysła-
wa Podmokłego, Rafała Przewoźnika, Władysława 
Szczurka i Patryka Szczygła.
Wśród znamienitych gości byli między innymi Elż-
bieta Bieńkowska (Komisarz UE ds. rynku wewnętrz-
nego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP), Jego 
Ekscelencja ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, Marek 
Wójcik (Poseł na Sejm RP), Jarosław Wieczorek (Wo-
jewoda Śląski), Michał Gramatyka (Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego), Tadeusz Donocik (Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach), Wik-
tor Pawlik (Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo
-Handlowej w Gliwicach), Danuta Pietras (Starszy 
Cechu i Przedsiębiorczości), Paweł Sadza (Starosta 
Pszczyński), Bernard Bednorz (Starosta Bieruńsko
-Lędziński), Aleksander Wyra (Burmistrz Miasta 
Łaziska Górne), Dariusz Skrobol (Burmistrz Miasta 
Pszczyny), Sebastian Macioł (Zastępca Burmistrza 
Miasta Bierunia), Andrzej Dziuba (Prezydent Miasta 
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Tychy), Daria Szczepańska i Igor Śmietański (Zastęp-
cy Prezydenta Miasta Tychy), Henryk Utrata (Wójt 
Gminy Bojszowy), Ryszard Suliga (Burmistrz Miasta 
i Gminy Koniecpol), Stanisław Jagoda (Wójt Gminy 
Chełm Śląski), Edward Lasok (Prezydent Mysłowic), 
Janusz Michałek, Ewa Stachura-Pordzik (przedstawi-
ciele KSSE SA), Marcin Biernat (Wicedyrektor Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach), Bernadeta 
Sojka-Jany (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Pszczynie), Katarzyna Ptak (Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Tychach), Teresa Miguła (Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie), Grzegorz 
Gaik (Wiceprezes Zarząd Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego Katowice), ppłk Leszek Klag (Komen-
dant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach), 
podinsp. Michał Łukasik (Komendant Powiatowy 
Policji w Żywcu), mł. insp. Andrzej Trzciński (p.o. 
Komendant Miejski Policji w Tychach), ks. Prałat Jó-
zef Szklorz, Zenon Nowak (Prezes Polskapresse Sp. 
z o.o./Oddział Prasa Śląsk), Piotr Ornowski (Prezes 
Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Kato-
wice), prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski (Dziekan-
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Ślą-
skiej), dr inż. Piotr Pikiewicz (Prorektor ds. Wdrożeń
i Innowacji, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej), prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, Henryk 

Chrobok (Sędzia Sądu Rejonowego w Pszczynie), 
Zbigniew Piątek oraz ponad pół tysiąca zaproszo-
nych gości ze świata biznesu, kultury, polityki oraz 
mediów. 
Uroczystość uświetnił występ zespołu Big Belfer 
Band, który swoim brzmieniem przypomina amery-
kańskie orkiestry z lat 40. i 50. XX wieku. 
Gala współfinansowana była ze środków budżetu 
samorządu Województwa Śląskiego.
Patronat Honorowy nad Galą Tyskiego Lidera Przed-
siębiorczości objęli: Wojewoda Śląski, Marszałek 
Województwa Śląskiego, Krajowa Izba Gospodar-
cza.
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Medale za Długoletnią Służbę wręczył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek 

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

SREBRNY MEDAL 
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

BRĄZOWY MEDAL 
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Ewa Radek, Prezes Zarządu Centrum Medycznego 
Paprocany Sp. z o.o.

Ewa Stachura-Pordzik, Wiceprezes KSSE Podstrefa Tychy

Roman Gajczewski, Wiceprezes Zarządu 
NAVO ORBICO Sp. z o.o.

Marek Sobieski, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
NAVO ORBICO Sp. z o.o.

Piotr Polis, Prezes Zarządu TSM Oskard Krzysztof Sykta, Dyrektor OIPH ds. Programów
Pomocowych
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ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu 
– odznakę odbiera prezes zarządu Andrzej Herbut

Navo Orbico Sp. z o.o. – odznakę odbiera 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Sobieski

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach 
Sp. z o.o. – odznakę odbiera prezes zarządu Andrzej Kowol

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. 
– odznakę odbiera prezes zarządu Piotr Wilchelm

Piotr Polis, prezes zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego wręczył Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Michał Gramatyka.
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Medale XX-lecia OIPH otrzymali: Teresa Miguła, Teresa Palian, Danuta Pietras, 
Katarzyna Ptak, Bernadeta Sojka-Jany, Daria Szczepańska, Jerzy Chaberko, 
Antoni Czarnecki, Tadeusz Cieślik, Jerzy Łapaj, Zbigniew Piątek, 
Mieczysław Podmokły, Rafał Przewoźnik, Władysław Szczurek, Patryk Szczygieł
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KATEGORIA DEBIUT I EKSPANSJA RYNKOWA

LAUREACI NAGRÓD 
TYSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

NAGRODA GŁÓWNA 
MAXCOM S.A. za rozwój i ekspansję na zagraniczne rynki telekomunikacyjne

WYRÓŻNIENIE Lodowato S.C. Tomasz Bzdyra, Małgorzata Tomiak, Paweł Bortel
– za dynamiczny debiut rynkowy

Maxcom S.A. jest jednym z producentów i sprzedawców 
telefonów komórkowych klasycznych, dla seniorów oraz 
wzmocnionych i wodoodpornych. W samym 2016 roku 
spółka sprzedała przeszło milion telefonów i smartfonów 
marki Maxcom.
Spółka sprzedaje swoje produkty w ponad 20 krajach 
Europy: w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Albanii, 
Chorwacji, Słowenii, na Węgrzech, a także w krajach skan-

dynawskich i Europie Zachodniej. Ekspansja zagraniczna 
jest jednym z głównych elementów strategii rozwoju fi r-
my, dzięki czemu spółka w latach 2014 -2016 odnotowała 
dynamikę wzrostu eksportu w wysokości aż 215 %. 
30 czerwca tego roku Maxcom zadebiutował na rynku 
głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Teresa Janeczko, Dyrektor MZBM

Właściciele fi rmy: Tomasz Bzdyra, Bartosz Tomiak, Paweł Bortel

Prezes Zarządu Arkadiusz Wilusz

LODOWATO – Pracownia Lodów Tradycyjnych to autorski 
koncept trójki przyjaciół, którzy postawili na produkcję 
lodów rzemieślniczych. Początki fi rmy sięgają 2015 roku. 
Stawiając na jakość produktu, bardzo starannie podeszli 
również do kwestii doboru surowców i ludzi, z którymi 
tworzą LODOWATO. Klienci od pierwszego dnia docenili 
wykonaną pracę, a wielu z nich wraca codziennie, chcąc 
spróbować nowych, często nietypowych połączeń sma-
kowych jak cytryna z bazylią czy malina z rozmarynem. 

W codziennej ofercie są trzy stałe klasyczne smaki: śmie-
tanka, czekolada i truskawka, reszta zmienia się w zależ-
ności od produktów sezonowych i kreatywności właści-
cieli. Po roku działalności LODOWATO jest już w Tychach, 
Katowicach, Sosnowcu.
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KATEGORIA PRODUKT
NAGRODA GŁÓWNA Eljot Partners Sp. z o.o. za systemowe rozwiązania budynków 
zeroenergetycznych

WYRÓŻNIENIE SzuSzu Bartłomiej Kaniuk za dynamiczny debiut rynkowy
 

Eljot Partners Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się fi rmą 
z branży budowlano-instalacyjnej charakteryzującą się 
zastosowaniem innowacyjnych autorskich rozwiązań. 
Jest liderem rozwiązań dla budownictwa plus-energe-
tycznego zarówno pod względem zastosowania innowa-
cyjnych materiałów budowlanych, jak również systemów 
grzewczo-chłodzących zapewniających pełny komfort 
termiczny. 
Zastosowanie urządzeń do produkcji energii odnawialnej 
i odzysku energii czyni domy jednorodzinne, wielorodzin-
ne, obiekty budowlane użytkowe i przemysłowe nie tylko 
samowystarczalnymi pod względem energetycznym, ale 
również bezemisyjnymi z nadwyżką energetyczną. W po-

Szuszu to salony pielęgnacji obuwia oraz torebek. Firma 
zajmuje się kompleksową renowacją, personalizacją oraz 
ozonowaniem. Dzięki najwyższej jakości świadczonych 
usług Szuszu w ciągu roku szybko powiększyło obszar 
swojej działalności. Stopniowo do pierwszej placówki 
w Tychach dołączyły kolejne w Katowicach, Wrocławiu, 
a pod nazwą Shoe SPA również w Londynie. Firma pla-

nuje dalszą ekspansję: otwarcie placówek w Krakowie, 
Warszawie, w Londynie, na terenie Republiki Czeskiej. 
Dzięki specjalnej ofercie przygotowanej dla biznesu do 
klientów indywidualnych dołączyło również wiele fi rm 
z całego kraju. 

Kierownik Regionalny Teresa Grabińska 
i Kierownik Handlowy Kajetan Gierasiński

Właściciel fi rmy Jerzy Łobaza 

łączeniu z kosztami realizacji projektów na poziomie bu-
downictwa tradycyjnego oraz bardzo krótkim okresem 
zwrotu nakładów na urządzenia techniczne, oferta fi rmy 
Eljot Partners jest na rynku konkurencyjną dla inwestora 
również pod względem fi nansowym. 
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KATEGORIA USŁUGA

WYRÓŻNIENIE Multi Polymers Edward Bałdyga
za innowacyjność w zakresie produkcji tworzyw sztucznych

Właściciel fi rmy Edward Bałdyga

Multi Polymers to jeden z czołowych w Polsce producen-
tów granulatów z zastosowaniem innowacyjnych techno-
logii oraz dystrybutor tworzyw sztucznych i komponen-
tów do produktów z tworzyw sztucznych.
Doświadczenie w produkcji certyfi kowanych regranula-
tów pozwala na dostarczanie produktów do wiodących 
fi rm w Polsce i Europie. 

NAGRODA GŁÓWNA Biuro Rachunkowe EKOMA Małgorzata Bigoszewska
za profesjonalizm i wysokiej jakości usługi rachunkowo-księgowe

Właścicielka fi rmy Małgorzata Bigoszewska

Od momentu powstania w 2000 roku Ekoma koncentruje 
się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla bizne-
su zarówno w zakresie księgowości, jak i obsługi kadrowo
-płacowej. Szczyci się zaufaniem ponad 800 mniejszych 
i większych podmiotów gospodarczych, dla których księ-
gowość jest przede wszystkim narzędziem wspierającym 
zarządzanie fi rmą. Wszystko to dzięki zespołowi wykwali-
fi kowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, 
dla których praca jest również przyjemnością. Biuro Ra-

chunkowe EKOMA stale doskonali kompetencje swojej 
kadry i inwestuje w nowoczesne rozwiązania technolo-
giczne, aby zapewnić swoim Klientom najwyższy poziom 
świadczonych usług.
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WYRÓŻNIENIE Biuro Rekonstrukcji Wypadków Drogowych i Rzeczoznawstwa Samo-
chodowego CAR-EXPERT Romuald Szopa, Bogdan Marczyk S.C. 
za profesjonalizm w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego

WYRÓŻNIENIE Doradztwo Unijne Akredytowany Konsultant Europejski 
Liliana Bielas-Kostyra za wysoką jakość realizowanych usług doradczych

CAR-EXPERT prowadzi działalność w zakresie rzeczoznaw-
stwa techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego, rekon-
strukcji wypadków drogowych oraz rzeczoznawstwa ma-
szynowego. 
CAR-EXPERT tworzy dwóch ekspertów - wykładowców 
akademickich i praktyków: prof. dr hab. inż. Romuald 
Szopa i dr inż. Bogdan Marczyk, absolwent Politechniki 
Śląskiej Wydziału Transportu i Podyplomowych Studiów 

w Instytucie Ekspertyz Sądowych. 
Wysokie kompetencje, doświadczenie oraz wiedzę wyko-
rzystują w celu wnikliwej analizy wypadków drogowych
i szeroko rozumianego rzeczoznawstwa samochodowe-
go i maszynowego. CAR-EXPERT sporządza wspólne eks-
pertyzy również z ekspertami z dziedziny mechanosko-
pii, medycyny sądowej, pożarnictwa i innych, obejmując 
swym działaniem szerokie spektrum przypadków.

Właściciel fi rmy Bogdan Marczyk

Właścicielka fi rmy Liliana Bielas-Kostyra

Doradztwo Unijne i Finansowe Liliana Bielas-Kostyra to 
fi rma, która specjalizuje się pozyskiwaniu zewnętrznego 
fi nansowania inwestycji rozwojowych, funduszy euro-
pejskich, doradztwie fi nansowym i strategicznym. Wspo-
maga fi rmy i samorządy w zarządzaniu projektami, które 
uzyskały dofi nansowanie. W latach 2014-2015 pozyskała 
środki na projekty rewitalizacyjne w kwocie około 60 mi-
lionów złotych w ramach Inicjatywy Jessica na obiekty 
hotelowe, biurowe i rekreacyjne. Od 2015 roku zajmuje 
się fi nansowaniem zwrotnym, w tym ze środków Banku 

Gospodarstwa Krajowego, na projekty związane z rewi-
talizacją terenów poprzemysłowych miast. Największe 
osiągnięcie to pozyskanie ponad 250 milionów złotych 
na budowę obiektu handlowego oraz kwoty 10 milionów 
złotych na projekt technologiczny prefabrykacji betonu 
siarkowego wdrażany przez start-up. Od 2015 roku reali-
zuje i zarządza projektem dotyczącym Parku Przemysło-
wo-Technologicznego „Revita Park”.  Zajmuje się przepro-
wadzaniem procedur restrukturyzacji, w tym w branży 
hotelarskiej.
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WYRÓŻNIENIE Firma Budowlano-Handlowa STAF Stanisław Stafi ej
za jakość i rzetelność w realizacji usług budowlanych

Firma Budowlano-Handlowa STAF Stanisław Stafi ej funk-
cjonuje na rynku od 1989 roku. Wśród wykonanych in-
westycji można wymienić m.in. remonty przedszkoli, 
adaptację hotelu na Sąd Rejonowy przy ul. Budowlanych 
w Tychach oraz kompleksowy remont oddziału ZUS 
w Tychach. Firma jest generalnym wykonawcą realizują-
cym takie inwestycje jak m.in. budowa budynków wie-
lokondygnacyjnych przy Teatrze Małym, rozbudowa sie-
dziby fi rmy EuroFaktor z Mysłowic, budowa budynków 
mieszkalnych przy ulicy Flamingów oraz Cyprysowej 
w Tychach. 
Firma Budowlano-Handlowa STAF to rzetelny partner 
i doświadczony wykonawca.Właściciel fi rmy Stanisław Stafi ej

KATEGORIA FIRMA
NAGRODA GŁÓWNA MULTI FORM II Sp. z o.o.

Mirosław Kroczek,  Specjalista ds. Rozwoju Sieci Partnerskich

Multi Form działa na polskim rynku od 1995 roku. Obec-
nie Spółka jest w naszym kraju wiodącym dostawcą 
materiałów wykończeniowych takich jak drzwi, panele 
oraz budowlanych. W swojej ofercie posiada produkty 
tak znanych i  rozpoznawalnych marek jak Swiss Krono, 
Barlinek, Kaindl, Baltic Wood, Porta, DRE, Erkado, Invado, 
Classen, Boryszew, Mikea, Parmax czy Gerda. 
W Polsce funkcjonują obecnie 23 salony fi rmowe, w tym 
3 w Tychach (przy ulicach Fabrycznej, Filaretów oraz Sa-
lon Multi Design przy ulicy Metalowej). Multi-Form po-
siada swoje Salony również poza granicami Polski. Firma 
może pochwalić się otwarciem dwóch salonów na Sło-
wacji, w miejscowościach Nitra oraz Levice. 
Multi Form to ciągły i dynamiczny rozwój na rynkach 
usług materiałów budowlanych i wykończeniowych, to 
również indywidualne podejście do klienta i jego po-
trzeb. 
Firmę Multi Form tworzy zespół specjalistów – dzięki in-
dywidualnemu podejściu do Klienta Multi Form zapew-

nia idealne rozwiązania dostosowane do potrzeb i możli-
wości każdego klienta.
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WYRÓŻNIENIE Invenio QD Sp. z o.o.
za usługi w zakresie outsourcingu specjalistów w branży automotive

Dyrektor QD Tomasz Cybok

Invenio QD Sp. z o.o.  jest częścią międzynarodowej fi rmy 
inżynierskiej mającej swoje oddziały w Europie, Ameryce 
i Australii.  Na rynku europejskim obecna od ponad 30 
lat. Na tyskim rynku działa od 2010 roku, budując markę 
i wspierając swoich klientów w dziedzinie outsourcingu dla 
dynamicznie rozwijającej się branży automotive. Pomimo 
ogromnej konkurencji, Invenio QD zbudowała rozpozna-
walną markę, oferując wysoki poziom zadowolenia klien-
tów oraz rozwijając i umacniając stały zespół pracowników 
identyfi kujących się z fi rmą. Tylko na polskim rynku grupa 
zatrudnia 700 pracowników na umowę o pracę, współ-
pracując z największymi klientami branży motoryzacyjnej 
w Polsce. Grupa Invenio zatrudnia 2400 osób na całym 
świecie. Chęć rozwoju i pozyskiwania nowych rynków, za-

owocowała rozwojem oddziałów w Chinach, Serbii czy Rumunii.
Invenio QD oferuje wysokiej klasy wsparcie w dziedzinie outsourcingu pracowniczego zarówno niższego jak i wyż-
szego szczebla. W obliczu trudnej sytuacji na rynku pracy, wynikającej z braku kandydatów chcących podjąć za-
trudnienie, Invenio QD dostarcza wyselekcjonowanych specjalistów, oferując umowy o pracę wraz z pełną obsługą 
pracownika. Mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu, Invenio QD działa prospołecznie, wspierając 
m.in. Tyski Klub Siatkarski, Stowarzyszenie Wspinaczkowe Destination Mountains, Teatr Mały czy działalność szkół 
i przedszkoli. 

WYRÓŻNIENIE ACE Instal Sp. z o.o.
za dynamiczny rozwój fi rmy w sektorze energetyki i ciepłownictwa

ACE Instal od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem tech-
nicznym, dystrybucją automatyki i armatury, montażem 
i uruchomieniem instalacji elektrycznych oraz ciepłowni-
czych, budową węzłów cieplnych, wdrażaniem nadrzęd-
nych systemów monitoringu i sterowania, serwisem gwa-
rancyjnym oraz pogwarancyjnym. Dzięki stałej inwestycji 
w rozwój pracowników, tworzy świetnie wykwalifi kowany 
i energiczny zespół liczący obecnie ponad 100 osób. 
Firma Ace Instal Sp. z o.o. stawia przed sobą ciągle nowe 
cele i dynamicznie je realizuje, dokładając wszelkich sta-

Prezes Zarządu Marek Czepielik

rań, by rozwiązania były zawsze na najwyższym poziomie. 
W ostatnich latach fi rma zrealizowała zadania polegają-
ce m.in. na modernizacji pompowni wody powrotnej na 
terenie Enea Wytwarzanie w Kozienicach, budowie prze-
pompowni zlokalizowanej w rejonie ulicy Telewizyjnej 
w Katowicach, zaprojektowaniu i budowie ponad 500 wę-
złów cieplnych.



www.izba.tychy.pl40

PRZEDSIĘBIORCA ROKU
 
Eugeniusz Jasikowski, właściciel grupy kapitałowej Oriens

W biznesie działa od początku lat 90. Na początku karie-
ry związany głównie z branżą motoryzacyjną. Był wła-
ścicielem i założycielem sieci dealerskiej Magro, która 
reprezentowała takie marki samochodowe jak Audi, VW, 
Seat, Skoda oraz Suzuki na terenie Polski południowej. 
Sprzedając ponad 5000 nowych aut rocznie Magro, sta-
ło się trzecią największą grupą dealerską w Polsce, która 
z powodzeniem została sprzedana do koncernu Volkswa-
gena.
Eugeniusz Jasikowski jest właścicielem szwajcarskiej gru-
py kapitałowej Oriens, która działa operacyjnie głównie 
w Europie centralnej i wschodniej. Obszary działalności 
grupy Oriens to nieruchomości, energia odnawialna oraz 
sektor handlu detalicznego. W 2009 rok grupa Oriens 

stała się wyłącznym przedstawicielem hiszpańskiej mar-
ki biżuteryjnej Tous w Polsce. Dynamiczna ekspansja 
i sukcesy lokalne m.in. dwukrotne nagrodzenie presti-
żową nagrodą  DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL  oraz 
tytuł SCF LUXURY RETAILER OF THE YEAR zaowocowały 
rozszerzeniem współpracy z marką  Tous. W 2016 roku 
grupa Oriens  rozpoczęła ekspansję marki Tous w Repu-
blice Czeskiej, Rumunii oraz Słowacji, a w 2017 roku za-
warto porozumienie o rozszerzeniu współpracy o kolejne 
6 krajów Europy środkowo-wschodniej, takich jak: Węgry, 
Słowenia, Chorwacja, Estonia, Litwa oraz Łotwa. Obecnie 
grupa Oriens posiada blisko 50 salonów marki Tous, a do 
2020 roku ma być ich ponad 100.
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WYBITNA POSTAĆ REGIONU

Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc za budowanie więzi społecznych 
i wybitny wkład w powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

Urodził się na Ziemi Śląskiej, skąd wyniósł typowe 
dla tej ziemi przywiązanie do tradycji połączone 
z otwartością na nowoczesność. Ukończył studia 
filozoficzno-teologiczne. Był jednym z głównych 
organizatorów wizyty Jana Pawła II w Katowicach 
w 1983 r. 
Duszpastersko-społeczna wrażliwość nie pozwalała 
mu przechodzić obojętnie wobec bolesnych pro-
blemów społecznych i politycznych lat 80., wystę-
pujących na terenie Górnego Śląska. Podejmował 
się roli mediatora w sporach pomiędzy strajkują-
cymi a stroną rządową. W latach stanu wojennego 
współtworzył Biskupi Komitet Pomocy Więźniom 
i Internowanym, wspierając działaczy Solidarności 
i ich rodziny.
W latach 1998 – 2011 sprawował posługę biskupa 
tarnowskiego. Od 2011 jest Arcybiskupem Metro-
politą Katowickim.
Posługa jego Ekscelencji to przede wszystkim bu-
dowanie społecznych więzi i pomostów ponad 

podziałami, przeciwstawianie się jakimkolwiek for-
mom dyskryminacji. Wspieranie działań związanych 
z pomocą materialną i duchową coraz większych 
rzesz potrzebujących i biednych. To angażowanie 
się we wszystkie istotne problemy Śląska, w tym 
szczególnie w te związane z zanieczyszczeniem śro-
dowiska, a zwłaszcza powietrza, krzewienie świa-
domości ekologicznej i troski o nasz wspólny dom, 
wskazanej w Encyklice LAUDATO SI’ Ojca Świętego 
Franciszka. 
Jego Ekscelencja od początku czynnie wspierał ideę 
powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
wykazując przy tym ogromną troskę o dobro miesz-
kańców i całego regionu.
Otwarcie wspiera, ponad podziałami politycznymi 
i samorządowymi, zmiany, jakie zachodzą w na-
szym regionie. Pozwolą one w znacznie większym 
stopniu niż dotychczas wpływać na przyszłość na-
szego regionu i jego mieszkańców. 
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METROPOLIA KORZYŚCI

INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA GMIN
Wspólne działanie gmin w strukturach metropoli-
talnych powinno przynosić wielostronne korzyści. 
Gmina przystępująca do związku metropolitalne-
go wnosi do niego swój potencjał, swoją specyfikę, 
szczególny charakter. Wszystko to stanowi zasób, 
który zasili metropolię. Metropolia zaś, korzystając 
z zasobów i możliwości wszystkich gmin, w oparciu 
o wizje, plany i strategie, jest w stanie zagwaranto-
wać harmonijny rozwój całości.
To metropolia będzie realizować zadania nieosią-
galne finansowo i organizacyjnie dla pojedynczych 
miast. Zawsze jednak realizację tych zadań będzie 
poprzedzać identyfikacja potrzeb. Mając mapę ca-
łości - zarówno zasobów, jak i deficytów - będzie 
można wspólnie decydować o rozmieszczeniu po-
szczególnych funkcji, o wdrożeniu konkretnych roz-
wiązań, o usytuowaniu inwestycji.
Współpraca przy budowaniu metropolii to także 
umiejętność dostrzegania dobrych praktyk na po-
ziomie lokalnym. Jeśli jakaś gmina ma np. dobrze 
funkcjonujące rozwiązania w dziedzinie ekologii, 
gospodarki odpadami, transportu, kultury, czy ja-
kiejkolwiek innej dziedziny życia społecznego, to 
należy je zidentyfikować i sprawdzić, czy nie są to 
doświadczenia, z których może skorzystać cała me-
tropolia.
Mądre zarządzanie zasobami i doświadczeniem po-
szczególnych gmin, współpraca zamiast rywalizacji 
i wreszcie środki finansowe, pozwalające ubiegać 
się o dotacje wielokrotnie przekraczające możliwo-
ści pojedynczych podmiotów, wszystko to stwarza 
niebywałą szansę na cywilizacyjny skok w przy-
szłość.

WPŁYW GMIN NA KSZTAŁT ZWIĄZKU
Przy zachowaniu własnej odrębności i indywidual-
nego charakteru, każda gmina będzie miała wpływ 
na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finan-
sowych oraz zadania realizowane przez związek 
metropolitalny. 
To poszczególne gminy będą decydować, które 
rozwiązania, proponowane przez związek, będą dla 
nich dogodne i w jakim zakresie, które z zadań ze-
chcą przerzucić na poziom metropolitalny, a które 
zachować. Jednak zadania, które będą realizowane 
przez związek tylko dla części gmin w ogólnym roz-
rachunku będą pożyteczne dla całej metropolii.
Zaspokajanie potrzeb gmin, zarówno tych dużych, 
jak i tych małych zawsze powinno odbywać się 
z uwzględnieniem korzyści dla całej wspólnoty.

DODATKOWE WPŁYWY Z BUDŻETU PAŃSTWA
Dochód związku metropolitalnego to 5 %  wpły-
wów z podatku PIT z budżetu państwa. Według 
szacunków to kwota między 250 a 280 mln złotych 
rocznie. To naprawdę niemałe pieniądze przy ni-
skich (poniżej jednej dziesiątej budżetu) składkach 
gmin. Gminy będą decydowały wspólnie, na co wy-
dać te kwoty, co i za ile zostanie zrealizowane.

NOWA JAKOŚĆ TRANSPORTU
Dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden 
bilet na pociąg, autobus i tramwaj. To szybka, wy-
godna, bezpieczna i tania komunikacja, pozwalają-
ca na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy, 
do kina.

Metropolia nie powstaje z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok. Budowa-
nie silnego ośrodka metropolitalnego jest długotrwałym procesem, obej-
mującym wszystkie obszary życia społecznego, wymagającym stworzenia 
mechanizmów administracyjnych, formalnych i prawnych, pozwalających na 
konstruowanie długofalowych strategii i planów, te zaś powinny powstawać 
w oparciu o jak najlepsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców. Wszak wszystkie 
metropolie na świecie, mimo wielu dzielących je różnic, mają jeden wspólny 
cel – poprawę życia swoich mieszkańców.
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Transport publiczny w metropolii, aby stał się alter-
natywą dla transportu prywatnego (tak jak to jest 
np. w Paryżu, gdzie samochody posiada tylko 1/3 
mieszkańców), powinien być zorganizowany tak, 
aby z najdalszych zakątków metropolii można było 
dotrzeć do wszystkich istotnych społecznie lokaliza-
cji w czasie nieprzekraczającym godziny.
Ważnym elementem siatki transportu są ścieżki ro-
werowe i wypożyczalnie, których rozwój powinna 
zagwarantować metropolia.  Przed nowym związ-
kiem stoi także zadanie planowania nowoczesnej 
kolei metropolitalnej.

NOWE MOŻLIWOŚCI 
DLA POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Wspólna, zintegrowana polityka przestrzenna ozna-
cza kompleksowe i długofalowe planowanie tego, 
co będzie w naszych miastach tworzone. Nie wszę-
dzie trzeba budować szpitale, teatry, aquaparki, 
centra handlowe, etc. Ważne, aby istniejąca i mająca 
powstać infrastruktura z łatwością zaspokajała po-
trzeby całej populacji metropolii.  
W dobrze skomunikowanej metropolii to jakość, 
a nie ilość jest elementem kluczowym. Władze 
związku powinny zadbać o to, by wspomniane szpi-
tale, ale także szkoły, czy placówki kultury prowadzi-
ły działalność na najwyższym możliwym poziomie 
i dawały możliwość atrakcyjnego wyboru mieszkań-
com metropolii.
W obrębie związku, przy udziale wszystkich gmin 
i po szerokich konsultacjach społecznych, wyznacza-
ne będą specjalizacje całych obszarów. To sposób na 
uniknięcie niepotrzebnego powielania niektórych 
funkcji usługowych w sąsiednich gminach.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, INNOWACYJNOŚĆ 
I CYWILIZACYJNY SKOK
Metropolia to pewna wizja, wizja przyszłości. To 
wsparcie innowacji, kreatywności, pomysłów, które 
mogą przenieść miasta na wyższy poziom rozwo-
ju. Metropolia to również ciągła dyskusja o tym, co 
ważne dla mieszkańców, wsłuchiwanie się w głos 
ekspertów i autorytetów, ale i zwykłych obywateli. 
To nieustanna wymiana doświadczeń i społeczny 
dialog. Odpowiednie – uważne, przewidujące i pod-
dawane społecznej weryfikacji - zarządzanie wszyst-
kimi zasobami metropolii powinno zagwarantować 
jej mieszkańcom równy, powszechny i bezpieczny 

dostęp do wszystkich cywilizacyjnych udogodnień 
istniejących na jej obszarze.
W kompetencjach związku metropolitalnego po-
winno leżeć także podejmowanie ryzyka związane-
go z wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. To one 
tak naprawdę gwarantują cywilizacyjny skok dane-
go obszaru. Wszystkie jednak tego typu działania 
powinny być poddane społecznej dyskusji i kontroli.

PROMOCJA
Promowanie w kraju i za granicą wszelkich walorów 
metropolii - gospodarczych, kulturalnych, turystycz-
nych, przyrodniczych – jest priorytetem związku. 
Dzięki temu przyciąganie turystów, inwestorów, 
studentów i potencjalnych mieszkańców będzie 
prostsze i bardziej efektywne. Nawet najbardziej wy-
magające kampanie promocyjne dla związku będą 
możliwe. Koordynacja działań promocyjnych ułatwi 
pozyskiwanie inwestorów dla poszczególnych gmin.

DODATKOWE OSZCZĘDNOŚCI
Dzięki centralizacji istotnych dla wszystkich pod-
miotów procesów będzie można osiągnąć  znaczne 
oszczędności. Przykładem może być wspólny za-
kup energii, realizowany od 5 lat przez Górnośląski 
Związek Metropolitalny, który pozwolił na kilkudzie-
sięciomilionowe oszczędności dla miast. Działania 
centralizacyjne powinny być prowadzone z posza-
nowaniem rynków lokalnych, a udział poszczegól-
nych gmin w tych działaniach – dobrowolny.

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
Powyższe zadania realizowane wspólnie, oraz inne, 
zaplanowane przez gminy razem,  to kompleksowe 
i wszechstronne działania na rzecz poprawy jako-
ści życia w metropolii. Razem można lepiej i taniej, 
a duży może więcej. Związek metropolitalny to na-
sza szansa, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe 
w pojedynkę.

Źródło: www.gzm.org.pl
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INNE WYDARZENIA
KOMITET BUDOWLANY 
w Galerii StrefArt, wrzesień 2016 r.
Członkowie i sympatycy OIPH w Tychach mieli okazję zwiedzić nowy obiekt na kulturalnej mapie Tychów 
– Galerię StrefArt przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Tychach. 
Otwarcie galerii w maju 2016 roku zapoczątkowało obchody 20-lecia istnienia KSSE Podstrefy Tyskiej. 
StrefArt powstała w byłej hali napraw samochodów ciężarowych i autobusów.  Dwupoziomowa galeria 
jest przestronna i nowoczesna. W trakcie Komitetu prezentowana była wystawa prac Agaty Norek „Tarcze 
obronne”. W tym samym budynku jest również nowoczesna Strefa Fitness.
Gościem specjalnym Komitetu był Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej Igor Śmietański, 
który przedstawił założenia programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jedno-
rodzinnego w Tychach. 
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KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY
w restauracji „Pod Napięciem”, październik 2016 r.

KOMITET BUDOWLANY
w Galerii StrefArt, listopad 2016 r.

Spotkanie odbyło się w jesiennej atmosferze, bez zbędnych szkoleń i krawatów. Przedsiębiorcy spotkali się 
przy ognisku, wspólnie piekąc kiełbaski, steki z grilla, rozmawiając o bieżących sprawach. 

Głównym tematem spotkania było omówienie inteligentnego zrównoważonego systemu instalacji mat ka-
pilarnych 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. Goście mieli okazję obej-
rzeć wystawę „Zapiski wyobraźni” Michała Litkiwa oraz osobiście porozmawiać z artystą.
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KOMITET BUDOWLANY 
na Stadionie Miejskim, kwiecień 2017 r.

Tematem głównym spotkania była prezentacja przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury 
Miłosza Steca planu i założeń budowy areny lekkoatletycznej w Tychach, jak również najbliższych planów 
inwestycyjnych miasta. Dużą część wystąpienia poświęcono także na omówienie założeń rewitalizacji Je-
ziora Paprocańskiego oraz aktualnego stanu prac i koncepcji oczyszczenia wody w zbiorniku.
Członek zarządu OIPH inżynier Małgorzata Mazur przedstawiła branżę budowlaną w Dubaju oraz omówiła 
planowane zmiany w Prawie Budowlanym, które wejdą w życie od przyszłego roku.
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WIOSENNY KONCERT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W MEDIATECE, kwiecień 2017 r.

Drugi „Wiosenny Koncert dla Przedsiębiorców” był bar-
dzo udanym wydarzeniem artystycznym. W sali koncer-
towej Mediateki zabrzmiał w wiosenny wieczór w pełnej 
krasie jazz tradycyjny – ten nowoorleański.
„Wiosenne Koncerty dla Przedsiębiorców” mają dwa 
cele: promowanie społecznej odpowiedzialności biz-
nesu wśród przedsiębiorców i wsparcie finansowe waż-
nych inicjatyw społecznych i instytucji. W ubiegłym 
roku zebrane pieniądze (sprzedane bilety, sprzedane na 
aukcji obrazy) przekazane zostały na działalność Fun-
dacji ArtSzansa, wspierającej m.in. młodych twórców. 
W tegorocznym „Wiosennym Koncercie dla Przedsiębior-
ców” wystąpił krakowski Boba Jazz Band. To zespół wyko-
nujący swingujący jazz tradycyjny w najczystszej postaci 
(głównie ten nowoorleański). Zespół został założony 
w 1990 r. przez pianistę Jana Bobę, którego sukcesy ar-
tystyczne sięgają lat 60. Boba Jazz Band zdobył szereg 
prestiżowych nagród oraz wystąpił podczas wielu eu-
ropejskich i amerykańskich festiwali jazzowych, m.in.
w Iławie, Dreźnie czy Sacramento (USA). Miał okazję za-

grać obok: Chrisa Barbera, Ackera Bilka, Roda Masona, 
Monty Sunshine i legendarnej Glenn Miller Orchestra.
Boba Jazz Band przekonał w sali koncertowej Media-
teki, że tradycyjny jazz, wywodzący się z kolebki tego 
gatunku muzycznego Nowego Orleanu (USA) jest „nie-
śmiertelny”. Każdy, kolejny zagrany „kawałek”, uaktywniał 
publiczność, której trudno było usiedzieć w bezruchu 
w fotelach. Taki jest ten jazz! 
Kiedy muzycy zagrali największy hit „Marsz Aniołów”, 
a puzonista, trębacz i saksofonista weszli między rzędy, 
publiczność wstała z miejsc i zaczął się taniec. I tak już 
było do końca tego wspaniałego koncertu.
Muzycy docenili spontaniczność publiczności i bisowali 
cztery razy. Ze sceny schodzili, po prawie dwóch godzi-
nach grania, nieco zmęczeni, ale z uśmiechami na twarzy.
A publiczność? Długo trwało, zanim wybudziła się z tran-
su! Aby zachować wspomnienie z koncertu na dłużej, 
wykupili wszystkie płyty zespołu. 
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ŚNIADANIE IZBOWE
na temat Funduszy Europejskich w restauracji w Przewoźnika, 
czerwiec 2017 r.
„Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020” omówiła Magdalena Głowacka-Ostrow-
ska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.
„Dotacje na inwestycje innowacyjne oraz prace B+R w ramach RPO WSL 2014-2020 dla przedsiębiorstw” 
przedstawiła Adriana Witkowska-Konieczny ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
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WARSZTAT Z BANKIEM WBK I GRANT THORTON, 
czerwiec 2017 r.
Bank Zachodni WBK oraz Grant Thornton wspólnie z OIPH w Tychach w dniu 20 czerwca 2017 r.  zorganizo-
wały warsztat na temat Firma rodzinna – jak planować przyszłość firmy? Przekazanie firmy poza rodzinę – róż-
ne drogi. Podczas spotkania można było uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, np. jak przygotować firmę do 
wyjścia właściciela z biznesu, w tym znaczenie strategii firmy w planowaniu przyszłości, ile warta jest moja 
firma. Rafał Śmigórski – Partner Zarządzający zespołem Transakcji Kapitałowych, M&A oraz Pozyskania 
Kapitału przedstawił również takie zagadnienia jak: sprzedaż firmy na rzecz inwestora branżowego bądź 
finansowego, sprzedaż firmy na rzecz zarządzających lub pracowników czy upublicznienie firmy (Giełda 
Papierów Wartościowych, New Connect).
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FORUM GOSPODARCZE, czerwiec 2017

Program Forum obejmował prelekcje i wykłady, 
targi biznesu, spotkania B2B, wizyty studyjne (m.in. 
w FCA Poland, M-Logistic) oraz towarzyszące im wy-
darzenia kulturalne. W ramach wydarzenia zapre-
zentowano potencjał gospodarczy miasta i regionu. 
Uczestnicy mogli zapoznać się z wybranymi przed-
siębiorstwami, a także poznać działania podejmo-
wane przez miasto na rzecz ochrony środowiska 
oraz rozwoju infrastruktury komunalnej. Zaprezen-
towane zostały działania inwestycyjne w mieście 
oraz największe tyskie firmy.

Forum otworzył Michał Gramatyka, Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego, który podkreślił potencjał 
województwa śląskiego i udział współpracy zagra-
nicznej pomiędzy przedsiębiorcami. Miłosz Stec, 
Wiceprezydent Miasta Tychy, przedstawił swoje 
miasto jako idealne miejsce dla inwestycji. Janusz 
Michałek, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej S.A., omówił kapitał zagraniczny 
funkcjonujący w Strefie, jak również możliwości 

inwestycyjne oraz potencjał gospodarczy Strefy. 
Zbigniew Gieleciak, Prezes Okręgowej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Tychach oraz jednocześnie 
Prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej S.A., zaprezentował zagadnienia doty-
czące zrównoważonego rozwoju, jako podstawy do 
budowy smart city. Przedstawił również potencjał 
gospodarczy i innowacyjny miasta na przykładzie 
spółek komunalnych. Omówił także kwestie wpły-
wu organizacji otoczenia biznesu, jaką jest Izba, na 
rozwój gospodarczy regionu.

W wydarzeniu uczestniczyli Goście z Polski, Czech, 
Ukrainy, Francji, Włoch, Belgii i USA, w tym przedsta-
wiciele samorządów wojewódzkich, przedsiębiorcy, 
inwestorzy, ośrodki edukacyjne, organizacje oto-
czenia biznesu. Forum stanowiło doskonałą okazję 
do nabycia cennych kontaktów, poznania nowych 
możliwości inwestycyjnych, a także promocji miasta 
i regionu.

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała Forum Gospodarcze
w trakcie Młodzieżowych Mistrzostw Europy U21 rozgrywanych w Tychach. 
Forum skierowane zostało do przedsiębiorstw regionu śląskiego oraz firm 
współpracujących z państw, które uczestniczyły w rozgrywkach tj. z Czech, 
Niemiec, Włoch i Danii.
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KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY
w restauracji „Pod Napięciem”, czerwiec 2017 r.



www.izba.tychy.pl56

PROJEKTY UNIJNE

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach 
w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodo-
wego w Katowicach rozpoczęła w sierpniu 2017 r. 
realizację projektu „Własna firma – nowe możliwo-
ści”. Jest to kolejne z przedsięwzięć izbowych skiero-
wanych na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
W minionych latach ze środków pozyskanych przez 
tyski samorząd gospodarczy sfinansowano realiza-
cję pięciu dużych projektów unijnych wspierających 
rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospo-
darczej. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu 
Społecznego utworzono 225 nowych firm, przede 
wszystkim usługowych, ale też produkcyjnych. 
Uczestnicy realizowanych działań, poza wsparciem 
finansowym na otwarcie firmy, otrzymali też pomoc 
szkoleniowo-doradczą w obszarze prowadzenia 
działalności gospodarczej, pomoc ekspertów oraz 
dodatkowe środki na pokrycie wydatków bieżą-
cych takich jak składki społeczne czy koszty czynszu 
w pierwszym roku działalności. Środki zainwesto-
wane w lokalny rynek przyniosły wymierny skutek 
– większość firm nadal prowadzi działalność, a nie-
które z nich osiągnęły sukces nie tylko w kraju, ale 
też za granicą.
„Własna firma – nowe możliwości” to najnowsza 
propozycja ze strony Izby dla osób szukających 
wsparcia przy otwieraniu własnego biznesu. Pro-
gram opiera się na podobnych zasadach jak te reali-
zowane do tej pory, inna jest tylko grupa docelowa, 
związana z obszarami wymagającymi szczególnego 
wsparcia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą 
liczyć z jednej strony na wsparcie szkoleniowo-do-
radcze związane z rozpoczęciem prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz szkolenia specjali-
styczne i doradztwo po otwarciu działalności, z dru-
giej na konkretne wsparcie finansowe: bezzwrotną 
dotację na otwarcie własnej działalności w wysoko-
ści maks. 24.114,48 zł na osobę. Uczestnicy projektu, 

którzy otworzą własną działalność otrzymają rów-
nież wsparcie pomostowe w okresie maksymalnie 
pierwszych 12 miesięcy działalności w wysokości 
średnio 1650,00 zł na miesiąc na pokrycie bieżących 
kosztów działalności. W wyniku realizacji projektu 
utworzonych zostanie 18 nowych przedsiębiorstw.
Do kogo kierowany jest projekt? Działania obejmą 
18 osób (w tym 12 kobiet, 6 mężczyzn) bezrobot-
nych lub nieaktywnych zawodowo w wieku powy-
żej 30 roku życia, nieprowadzących działalności go-
spodarczej od co najmniej 12 miesięcy. W projekcie 
mogą wziąć udział wyłącznie osoby niepracujące, 
niekoniecznie zarejestrowane w urzędach pracy, 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamiesz-
kałe na terenach rewitalizowanych miasta Tychy tj. 
na Osiedlach A, H, Ł, O, N, Osada Czułów, spełniają-
ce dodatkowe kryteria związane z sytuacją na rynku 
pracy. W szczególności o wsparcie na rozpoczęcie 
własnej działalności mogą się ubiegać:
    kobiety w wieku 30+, szczególnie te powracają-
ce na rynek pracy po urodzeniu lub wychowaniu 
dziecka
     mężczyźni w wieku 50+
     mężczyźni w wieku 30+ długotrwale bezrobotni
     mężczyźni w wieku 30+ z niepełnosprawnością
    mężczyźni w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach tj. 
z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym, 
ukończoną co najwyżej zasadniczą szkołą zawodo-
wą lub liceum profilowanym, lub liceum ogólno-
kształcącym, lub technikum, lub uzupełniającym 
liceum ogólnokształcącym lub technikum uzupeł-
niającym.
Nabór do projektu przewidywany jest na wrzesień 
2017 r. i odbędzie się w ramach jednej tury rekru-
tacji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru 
znajdują się na stronie projektu: www.izba.tychy.pl/
wlasnafirma.
Wartość projektu to 1 028 730,05 zł z czego wkład 
Funduszy Europejskich wynosi 874 420,54 zł.

DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
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DOFINANSOWANIE STAŻY ZAWODOWYCH
W marcu 2017 roku Okręgowa Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Tychach w partnerstwie z Powia-
towym Urzędem Pracy w Tychach otrzymała do-
finansowanie na realizację projektu „Aktywizacja 
zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”.
Projekt ten kierowany jest do osób w wieku powy-
żej 30 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bez-
robotne w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tychach, zamieszkałych na terenie miasta Tychy 
lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego, posiadają-
cych wykształcenie co najmniej zasadnicze zawo-
dowe lub średnie ogólne.
Zgodnie z ewidencją statystyczną prowadzoną 
przez powiatowe urzędy pracy na terenie podre-
gionu tyskiego znajduje się w blisko 4,5 tys. osób 
w wieku 30+ w szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy. Stanowi to aż 68 proc. wszystkich osób bez-
robotnych wymagających wsparcia. Większość 
z nich to osoby długotrwale bezrobotne, ponad 
połowa przekroczyła 50 rok życia. Dane te wskazują 
w sposób jednoznaczny na występowanie przeszkód 
w dostępności ofert pracy dla osób, które „wypa-
dły” z rynku pracy, są długotrwale bezrobotne lub 
w wieku przedemerytalnym. Takie osoby mają 
największe problemy z pozyskaniem zatrudnienia 
i właśnie do nich zostało skierowane wsparcie.
Nabór do projektu prowadzony jest w trzech edy-
cjach. Dwie pierwsze miały miejsce w kwietniu 
i sierpniu 2017 roku Trzecia zaplanowana jest na 
przełom grudnia i stycznia 2018 r.
Projekt obejmuje wsparcie nie tylko dla osób bez-
robotnych. Wychodzi też naprzeciw potrzebom 
pracodawców, zmniejszając koszty zatrudnienia. 
W ramach projektu Izba zapewnia m.in.:
      pełne pokrycie kosztów związanych z zatrudnie-
niem uczestnika projektu u danego pracodawcy 
na umowie stażowej, w tym wynagrodzenie netto 
1750,00 złotych miesięcznie wraz ze wszystkimi 
składkami społecznymi przez okres trzech miesię-
cy,
      dodatki dla opiekunów stażystów – do 10 proc. 
wynagrodzenia, średnio 400 złotych na miesiąc 
brutto, wypłacane pracownikowi przedsiębiorstwa 
pełniącemu rolę opiekuna stażowego,
    pokrycie kosztów wymaganych badań lekar-
skich w tym specjalistycznych, książeczek sanepi-
dowskich, ubrań roboczych, opieki nad dzieckiem, 
kosztów dojazdu pracowników (stażystów),

   pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego 
przyszłych pracowników (szkolenia i egzaminy 
przez rozpoczęciem stażu).
Ostatni nabór do projektu ogłoszony zostanie 
w grudniu 2017 r. Szczegółowe informacje doty-
czące rekrutacji oraz dokumentację projektową 
znajdą Państwo na stronie projektu: www.izba.ty-
chy.pl/aktywizacja. 
Firmy i pracodawców zainteresowanych pozyska-
niem stażystów prosimy o kontakt z biurem zarzą-
du.
Wartość projektu to 548 600,30 zł z czego wkład 
Funduszy Europejskich wynosi 521 170,28 zł. Okres 
realizacji: 1 marca 2017 – 31 sierpnia 2018 r.
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Ten projekt to kolejne duże przedsięwzięcie mające na celu wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie wzrostu kompetencji i kwalifikacji kadr. Projekt realizowany jest w partnerstwie 
regionalnym przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. (Lider) oraz Okręgową Izbą 
Przemysłowo-Handlową w Tychach wraz z Miastem Jaworzno (Partnerzy).

DOFINANSOWANIE USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MŚP 
Z TERENÓW REWITALIZOWANYCH SUBREGIONU 
CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkuren-
cyjności i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw 
sektora MŚP z terenów rewitalizowanych, poprzez 
dostarczenie usług rozwojowych doradczych i szko-
leniowych zgodnie z potrzebami firm oraz wsparcie 
rozwoju kwalifikacji pracowników.

Grupa docelowa i rodzaj oferowanego wsparcia

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego 
poziomu dofinansowania:

Poziom dofinansowania

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa 
sektora MŚP, które

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi 
rozwojowej różnicuje się w  zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa i wynosi:

zainteresowane są uzyskaniem środków na do-
finansowanie usług doradczych i szkoleniowych 
dla swoich pracowników i  kadry zarządzającej 
w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwo-
jowych (BUR) dostępnej pod adresem: https://uslu-
girozwojowe.parp.gov.pl;

80 % – poziom dofinansowania dla mikroprzedsię-
biorstw,

50 % – poziom dofinansowania dla średnich 
przedsiębiorstw, z możliwością zwiększenia do-
finansowania, jeśli zostaną spełnione warunki 
dodatkowe, lecz nie więcej niż 80 %.

o 10 % w  stosunku do poziomu wynikającego 
z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw: 

z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. 
prowadzące działalność w  ramach następują-
cych sekcji PKD: B. Górnictwo i  wydobywanie, 
F. Budownictwo, M.  Działalność profesjonalna 
naukowa i  techniczna, Q. Opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana 
z kulturą, rozrywką i rekreacją,

z branż grupy o  niskim poziomie koncentracji 
na poziomie województwa przy jednoczesnej 
dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących 
działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność 
profesjonalna naukowa i  techniczna, I. Działal-
ność związana z  zakwaterowaniem i  usługami 
gastronomicznymi, K. Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,

z branż o  potencjale do kreowania miejsc pra-
cy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji 
PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwa-
rzanie i  zaopatrywanie w  energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i  powietrze do 
układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i  odpadami oraz 
działalność związana z  rekultywacją, H. Trans-
port i  gospodarka magazynowa, J. Informacja 
i komunikacja,

70 % – poziom dofinansowania dla małych przed-
siębiorstw, z  możliwością zwiększenia dofinanso-
wania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, 
lecz nie więcej niż 80 %,

prowadzą działalność (tj. posiadają siedzibę) na te-
renach rewitalizowanych subregionu centralnego 
Województwa Śląskiego, przy czym przedsiębior-
cy obsługiwani przez Biuro Izby powinni posiadać 
siedzibę na terenach rewitalizowanych podregionu 
tyskiego, obejmującego obszary ujęte w progra-
mach rewitalizacji dla miast i gmin z obszaru po-
wiatów: tyskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, 
bieruńsko-lędzińskiego.
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o 10 % w  stosunku do poziomu wynikającego 
z  wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mi-
kroprzedsiębiorstw) i  średnich przedsiębiorstw, 
u  których wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych wynosi co najmniej 6 %, 

osób 50+ o 10 %,

osób o niskich kwalifikacjach o 10 %.

o 10 % w  stosunku do poziomu wynikającego 
z  wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mi-
kroprzedsiębiorstw) i  średnich przedsiębiorstw, 
u  których wskaźnik zatrudnienia osób o  niskich 
kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97 %,

o 10 % w  stosunku do poziomu wynikającego 
z  wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mi-
kroprzedsiębiorstw) i  średnich przedsiębiorstw, 
u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ 
wynosi co najmniej 26,04 %.

Jednocześnie istnieje możliwość zwiększenia pozio-
mu dofinansowania dla konkretnej usługi skierowa-
nej bezpośrednio do pracownika grupy:

Istnieje również możliwość zwiększenia poziomu do-
finansowania o 10 % dla konkretnej usługi w przypad-
ku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdoby-
cie lub potwierdzenie kwalifikacji, o  których mowa 
w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zinte-
growanym Systemie Kwalifikacji.

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką 
może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, 
w ramach jednego projektu, na dofinansowa-
nie łącznych kosztów zakupu usług rozwojo-
wych wynosi 100 000,00 zł.

W ramach projektu przewidywane jest wzmoc-
nienie konkurencyjności i zdolności adaptacyj-
nych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów 
rewitalizowanych Subregionu Centralnego Woje-
wództwa Śląskiego poprzez poprawę kompeten-
cji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przed-
siębiorstw zgodnie z ich potrzebami. 
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023 
roku. Wartość: 8  563  435,00 zł. Wkład Funduszy 
Europejskich wynosi: 6 767 429,86 zł. 
Projekt finansowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (Oś priorytetowa: VIII. Regionalne ka-
dry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie: 8.2. 
Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przed-
siębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników,  
Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców 
i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsię-
biorstwa – ZIT).
Biuro projektu dla podregionu tyskiego będzie 
działać w siedzibie Zarządu Izby (ul Grota Rowec-
kiego 42 pok. 331, 43-100 Tychy, tel. 32 327 72 77).

SPIS ULIC TYSKIEGO OBSZARU REWITALIZACJI

NAZWA 
PODOBSZARU

ULICE (jak również ALEJE i PLACE, jeśli zaznaczono w nazwie) 

Aleja Bielska – parzyste: od Nr 92 do Nr 96d, Broniewskiego, Dunikowskiego, 
Hańczy, Harcerska - nieparzyste do Nr 27 (włącznie) oraz parzyste do Nr 24 
włącznie, Hetmańska - nieparzyste do Nr 25 (włącznie), Hierowskiego, Ho-
noraty, Hubala, Husarii Polskiej, Jagodowa – nieparzyste: od Nr 33 (włącznie) 
do Nr 33d (włącznie), Kopernika, Rodziny Krzyżowskich, Rolna, Żwakowska 
- nieparzyste do Nr 27 (włącznie) oraz parzyste do Nr 28 (włącznie). 

Armii Krajowej - parzyste do Nr 16 (włącznie), Dmowskiego - nieparzyste do 
Nr 23 (włącznie), Aleja Jana Pawła II, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Aleja Mar-
szałka Piłsudskiego – nieparzyste: od Nr 9 (włącznie) do Nr 75 (włącznie).

A - osiedle Anna

H i Ł – osiedla: 
Honorata i Łucja 

N i O – osiedla: 
Natalia i Olga 

Generała Andersa, Arctowskiego, Arkadowa, Asnyka, Dworcowa, 
Plac św. Anny, Wojska Polskiego
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Janusz Michałek - prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A.; dr hab. prof. nadzw. Barbara Piontek - zastępca pre-
zesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A.; Ewa Stachu-
ra-Pordzik - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S. A. Kieruje rozwojem Podstrefy Tyskiej; Jacek Bialik - wiceprezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. Kieruje rozwojem 
Podstrefy Gliwickiej; Mateusz Rykała - wiceprezes Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. Kieruje rozwojem Podstrefy Sosno-
wiecko-Dąbrowskiej; Andrzej Zabiegliński - wiceprezes Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. Kieruje rozwojem Podstrefy 
Jastrzębsko-Zorskiej.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - według Financial 
Times, w ostatnich dwóch latach, najlepsza strefa w Europie - 
stwarza niepowtarzalne warunki inwestorom, chcącym otwie-
rać swoje fabryki oraz jednostki BPO/R&D w najbardziej atrak-
cyjnym inwestycyjnie regionie Polski. Inwestowanie w KSSE 
umożliwia korzystanie z pomocy publicznej w formie zwolnień 
w podatku dochodowym CIT, w wysokości od 25 do 55% ponie-
sionych nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy 
nowozatrudnionych pracowników. Katowicka strefa to miejsce 
funkcjonowania prawie 300 krajowych i międzynarodowych 
firm. Ich inwestycje w strefie to już ponad 6 mld euro i 65 tys. 
nowych miejsc pracy. Ulokowały się tu zarówno duże, między-
narodowe koncerny jak GM Opel czy Fiat Powertrain, jak i dużo 
mniejszych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Nasze tegoroczne doskonałe wyniki (do końca sierpnia 2017 
roku wydane 32 nowe zezwolenia o deklarowanym nakładach 
inwestycyjnych przekraczających 2,6 mld zł i ponad 1200 no-
wych miejsc pracy) świadczą o rozwoju Regionu i opłacalności 
inwestowania w KSSE. Z myślą o mikro i małych przedsiębior-
cach prowadzimy w Żorach swój innowacyjny projekt – stwo-
rzenie akceleratora biznesowego KSSENON – kompleksu modu-
larnych hal przemysłowych o łącznej pow. 10 000 m2, którego 
istotnym elementem będzie Centrum Kompetencji, pełniące 
rolę huba łączącego rozproszone do tej pory rynki pracodaw-
ców, osób poszukujących pracy i podnoszących kwalifikacje, 
z edukacją zawodową. Taka formuła pozwoli na stworzenie spój-
nego, klarownego i skoordynowanego systemu działania i wy-
miany wiedzy wśród instytucji funkcjonujących na rynku pracy, 
stanowiąc efektywne wsparcie systemu edukacji zawodowej 
i kształcenia dualnego oraz przyczyniając się zarazem do dłu-
gofalowego rozwoju przedsiębiorczości na terenie okolic Ak-
celeratora. Mamy miejsce również na Twój biznes! Dołącz do 
najlepszych! Zapraszamy! 

SŁOWO O KSSE – KATOWICKA, NAJLEPSZĄ STREFĄ W EUROPIE

Pod koniec czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podjęło decyzję o powołaniu 
Nowego Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Osobami nowo powołanymi do zarządu spółki są: prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, Jacek Bialik 
oraz Mateusz Rykała. Natomiast pracę w kierownictwie KSSE S.A., obok Janusz Michałka, kontynuować będą Ewa Stachura-Pordzik i Andrzej Za-
biegliński.

NOWY ZARZĄD KSSE

KTO JEST KIM W KATOWICKIEJ 
KSSE?
Janusz Michałek - prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A. Przez ostatni rok piastował stanowisko wiceprezesa Strefy. 
Specjalista z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, 
zarządzania środowiskowego oraz restrukturyzacji infrastruktury pu-
blicznej. Jest ekspertem w obszarze funkcjonowania programów unij-
nych, od Instrumentów Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej ISPA, 
przez Fundusz Spójności, aż po aktualnie realizowany Program Opera-
cyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 

Prof. Nadzw. Dr hab. Barbara Piontek, wiceprezes Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej  S.A.-  ekonomista, od wielu lat pełni rolę 
strategicznego doradcy firm z sektora dużych oraz ma łych i średnich 
przedsiębiorstw. Jest analitykiem rynkowym i specjalistą ds. wdrożeń 
nowych technologii, wynalazków i rozwiązań, a także cenionym eks-
pertem z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym
i samorządowym), zarządzania i rozwoju branż strategicznych, a także 
budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Budowała 
m.in. strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicz-
nych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badaw-
czo-rozwojowych.

Ewa Stachura-Pordzik - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S. A., Kieruje rozwojem Podstrefy Tyskiej od 1996 roku. W tym 
czasie na terenie podstrefy powstało 66 firm, nakłady inwestorów to ok. 
6 mld zł, zostało stworzonych około 15000 miejsc pracy. W ramach spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu jest pomysłodawcą wielu projektów, 
m.in. „Absolwent w strefie szans” – dla bezrobotnych absolwentów, „Mama 
w strefie szansy” – dla młodych matek, które po urodzeniu dziecka nie 
podjęły zatrudnienia, „Aktywizacja 50+” – dla osób dojrzałych, które chcą 
rozpocząć własną działalność lub chcą się przekwalifikować, czy dotyczą-
cych ścieżki zawodowej dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponad gimna-
zjalnych oraz szkół zawodowych – „Gimnazjalista 
w strefie szans”. 

Jacek Bialik - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. 
A. Kieruje rozwojem Podstrefy Gliwickiej obejmującej tereny o powierzch-
ni ok. 1000ha, na których inwestycje o wartości blisko 13 mld zł realizuje 
ponad 110 przedsiębiorców. Nowy prezes jest związany z Podstrefą od 
dwóch dekad, czyli od początku istnienia KSSE. W tym czasie realizował 
projekty infrastrukturalne i budowlane, a także odpowiadał za obsługę in-
westorów. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem projektów rozpo-
rządzeń Rady Ministrów w sprawie poszerzenia lub zmiany granic KSSE. 
Działanie to zaowocowało włączeniem do Strefy nowych terenów 
położonych w województwie śląskim i opolskim. 
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O ROZWOJU (K)SSE 

Mateusz Rykała - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S. A. Kieruje rozwojem Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, która obej-
muje tereny o powierzchni blisko 545ha położonych w Sosnowcu, Dąbro-
wie Górniczej, Sławkowie, Siewierzu, Zawierciu, Siemianowicach Śląskich, 
Częstochowie, Myszkowie, Woźnikach, Krzepicach, Ogrodzieńcu i Koniec-
polu. Inwestują tu głów nie przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej, AGD, 
wydawniczej czy elektroniczno-informatycznej. Ta różnorodność oznacza 
duży udział podstrefy i KSSE w działaniach restrukturyzacji przemysłu 
ciężkiego i rozwoju regionu. Prezes Rykała to przede wszystkim specjalista 
ds. programowania takiego rozwoju. 

– komentarz Janusza Michałka, prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej S.A.
„Z perspektywy Katowickiej SSE S.A. przedstawione przez Premiera Mateusza Morawieckiego 
nowe otwarcie w pozyskiwaniu inwestycji i zaproponowane rozwiązania bazują na bardzo 
dobrym założeniu, przeniesienia pozytywnych skutków dotychczasowego funkcjonowania 
sse na inne obszary Polski. 
W gruncie rzeczy - po przyjęciu ustawy i rozporządzeń - spółki zarządzające uzyskają możli-
wość prowadzenia działań promocyjnych w zakresie lokalizacji inwestycyjnych, położonych w 
ich właściwości, bez względu na to czy dana nieruchomość posiada status strefy czy nie. Nowe 
przepisy przyspieszą proces pozyskiwania inwestycji, chociażby z tego powodu, że nie będzie 
konieczności dokonywania każdorazowo zmian granic. 
Nowy program pozwoli uniknąć tego typu przedłużania procedur, a spółki zarządzające będą 
mogły skupiać się na ocenie merytorycznej aplikacji o udzielenie wparcia.  Z drugiej strony 
pojawi się konkurencja wśród potencjalnych lokalizacji oferowanych inwestorom - wzrośnie 
podaż, taką mam nadzieję, nieruchomości dobrze przygotowanych, uzbrojonych, ponieważ 
zniknie ograniczenie w postaci powiązania możliwości uzyskania ulg podatkowych od lokali-
zacji danej nieruchomości w sse. 
Liczymy, że w efekcie tych zmian zbliżymy się w swoich regulacjach do rozwiązań stosowa-
nych od lat w Czechach czy Słowacji, z którymi często przegrywaliśmy w poprzednich latach 
w konkurowaniu o duże projekty. Cieszy nas także deklaracja Pana Premiera, że w nowym 
programie przewiduje dużą rolę spółek zarządzających, z ich potencjałem i doświadczeniem”. 

ROZMOWA Z PROF. NADZW. DR HAB. BARBARĄ PIONTEK, WICEPRE-
ZES KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ  S.A.
Jakie są efekty pracy KSSE w tym roku?
W ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku wydaliśmy już 32 zezwolenia na działalność na terenie KSSE a inwestorzy zadeklarowali ponad 
2,6 mld zł. nakładów inwestycyjnych oraz utrzymanie obecnych ok. 5000 i utworzenie ponad 1200 nowych miejsc pracy. Pozyskane w 
tym roku inwestycje do katowickiej strefy pozwolą przede wszystkim stworzyć wysokiej jakości nowe miejsca pracy i dalej rozwijać 
Region wzmacniając jego pozycję. Po raz kolejny potwierdzamy, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) jest najlepszą 
w Europie i drugą na świecie, zupełnie zasłużenie. Zwiększamy ofertę wsparcia dla przedsiębiorców lokujących swój kapitał w KSSE, 
potwierdzamy obecnym i przyszłym inwestorom, że wnosząc do nas swój know-how mają zagwarantowany szybki i stabilny rozwój, 
a także naszą merytoryczną opiekę skrojoną na ich indywidualne potrzeby. Stawiamy też m.in. na szkolnictwo zawodowe, którego 
celem jest zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Jak KSSE odnajduje się w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która w znacznie większej mierze stawia na eks-
pansję polskich przedsiębiorców, aniżeli pozyskiwanie BIZ? 
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) dąży m.in. do wyrównywania szans regionów także pod względem inwesty-
cji. Dzięki temu możemy przede wszystkim jasno postawić znak równości i nie dzielić inwestorów na zagranicznych i krajowych. 
Mają oni w strefach takie same prawa. Wielu polskich przedsiębiorców, którzy zainwestowali w KSSE doskonale funkcjonuje i roz-
wija się u nas. W ich ślady przychodzą kolejni, co bardzo mnie cieszy. Zależy nam jednak, żeby przyciągać inwestorów z Polski i 
zagranicy, którzy doskonale zintegrują się z otoczeniem. Wprowadzą swoje know-how, będą korzystać z najlepszego potencjału, 
który posiada nasz Region, m.in. współpracować z wysokiej klasy specjalistami w swoich dziedzinach, doskonale wykształconymi 
kadrami, tworząc jakościowe miejsca pracy. W ten sposób możemy skutecznie rozwijać regiony, bo taka integracja gwarantuje 
suwerenność i realizację przyjętej koncepcji rozwoju SOR. Naszym priorytetem jest budowanie i utrwalanie jasnego przekazu, że 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest rozwojowym i najlepszym miejscem do inwestowania.  
Drugą ważną funkcją specjalnych stref ekonomicznych jest wg mnie rola kluczowego partnera dla samorządów w obszarze ich 
aktywizacji gospodarczej. Dlatego też w myśl Strategii podejmujemy działania, które z  jednej strony pozwolą utrzymać tempo 
napływu inwestycji, a z drugiej podejmujemy starania o pozyskanie inwestycji dopasowanych do potencjału i atutów Regionu, na 
obszarach, na których poziom inwestycji wymaga ożywienia.

Andrzej Zabiegliński - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S. A. Kieruje rozwojem Podstrefy Jastrzębsko-Zorskiej.  Od 
1996 r. w imieniu akcjonariusza –gminy Żory, współtworzył Katowicką 
SSE. Inicjator i realizator efektywnych ekonomicznie, innowacyjnych 
projektów, w tym: modernizacji zabytkowego obiektu, w którym znaj-
dują się m.in. biura podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej wraz z budową 
nowoczesnej części dla Muzeum Miejskiego w Żorach oraz przedsię-
wzięć ukierunkowanych na rozwój mikro i małych firm w obrębie KSSE 
w połączeniu z rozwijającym się systemem kształcenia zawodowego. 
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– Był niezwykle towarzyski, uczynny, żył wśród ludzi i dla 
ludzi, i wśród nich oddał swój ostatni oddech, walcząc 
o czyste powietrze w Tychach. Tej walce był emocjonal-
nie i bezkompromisowo oddany aż do ostatnich chwil – 
tak śp. Stanisława Przyborowskiego wspomina Zbigniew 
Gieleciak, prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej. 
Stanisław Przyborowski zmarł 26 kwietnia 2017 roku, 
podczas spotkania z mieszkańcami Paprocan na temat 
walki ze smogiem.
Śp. Stanisław Przyborowski był od 2003 roku człon-
kiem zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach. Z wykształcenia magister inżynier budownic-
twa, w latach 1973-2013 pracował kolejno jako inżynier 
budownictwa, kierownik budowy, dyrektor oddziału, 
zastępca prezesa zarządu, dyrektor kontraktu w Hydro-
budowie Polska. Był członkiem i przewodniczącym rady 
nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Techniki Sani-
tarnej w Tychach. 

W latach 2002-2007 był członkiem i delegatem na zjazdy 
Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Jako członek zarządu OIPH w Tychach angażował się
w konsolidację i integrację fi rm budowlanych wojewódz-
twa śląskiego, jak również instytucji związanych z branżą 
budowlaną oraz w tworzenie lokalnych konsorcjów fi rm 
budowlanych i propagowanie informacji o zmianach 
w prawie budowlanym. Co miesiąc przewodniczył spo-
tkaniom Komitetu Budowlanego. Współorganizował też 
szereg dużych imprez gospodarczych o zasięgu regio-
nalnym, między innymi gale biznesu i konferencje.
– Był przedsiębiorczy, wspierał przedsiębiorców, zwłasz-
cza młodych, poszukiwał dla nich nowych rozwiązań 
technologicznych. Rozwój fi rm i innowacyjność były dla 
niego priorytetem – wspomina prezes Gieleciak. 
Stanisław Przyborowski przeżył 67 lat. Spoczął na cmen-
tarzu w parafi i Ducha Świętego w Tychach.

WSPOMNIENIE 
O STANISŁAWIE PRZYBOROWSKIM
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