
Sprawozdanie Zarządu  

z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach  

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

 

W okresie objętym sprawozdaniem działalność Izby podporządkowana była inspirowaniu 

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

realizowanych działań i cyklicznych spotkań przedsiębiorców. Skupiono się również na 

realizacji projektów, pozyskanych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

 

Kalendarz stałych spotkań firm członkowskich OIPH w Tychach wypełniły spotkania 

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

Młodego Przedsiębiorcy. Po raz kolejny zorganizowano Galę Tyskiego Lidera 

Przedsiębiorczości oraz Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców. Izba objęła również 

patronatem Tyskie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz oraz była współorganizatorem 

Giełdy Pracodawców wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. i Powiatowym 

Urzędem Pracy w Tychach. 

 

Organizowane przez Izbę działania pozwoliły na wzmocnienie lokalnych przedsiębiorstw. 

OIPH zapewniała swym członkom regularny dialog z reprezentantami władz lokalnych  

i państwowych - w omawianym okresie gościliśmy w Tychach parlamentarzystów, 

deputowanych do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli administracji państwowej, 

najwyższych rangą przedstawicieli władz wojewódzkich i szefów urzędów odpowiedzialnych 

za rozwój gospodarki Śląska. 

 

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

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

Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, skupiającej największe izby gospodarcze  

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

figuruje ponadto na liście instytucji szkoleniowych akredytowanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Przegląd działań merytorycznych 
 

styczeń 2018: 

• 12 stycznia w tyskiej Mediatece odbyła się XVII Gala Noworocznego Spotkania 

Przedsiębiorców, zorganizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w 

Tychach oraz Prezydenta Miasta Tychy. Noworoczne Spotkanie jest okazją do 

uhonorowania statuetką Integratora Roku osoby lub instytucji, która wniosła 

szczególny wkład do integracji lokalnego środowiska wokół spraw istotnych i 

znaczących nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla społeczności lokalnej. W 2018 

roku tytuł ten przyznano Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci 

„Świetlikowo” w Tychach. 

Centrum otwarto w czerwcu 2017 r., w odremontowanym budynku byłego 

przedszkola w Jaroszowicach przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci. W 

Świetlikowie dzieci mają zapewnioną bezpłatną, specjalistyczną opiekę. Świetlikowo 

nie tylko pomaga, ale też integruje lokalną społeczność, która angażuje się w 

różnorodne akcje charytatywne na rzecz placówki. Statuetkę Integratora odebrałś 

Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci, Ewa Wójcik-Gil, 

viceprezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci oraz prof. Janusz Świetliński – 

lekarz neonatolog, założyciel fundacji. 

Wyróżnienia Integratora Roku 2017 otrzymała Fundacja Europa House (powstała w 

2014 r., organizuje szkolenia biznesowe oraz Międzynarodowe Spotkanie Biznesu 

przy Beaujolais Nouveau, Międzynarodowe Spotkanie Biznesu przy Kulturze 

Francuskiej, Kongres Biznesu i Festiwal Kultury – Si Silesia) oraz Szkoła Suzuki 

Elżbieta Węgrzyn (uczy gry na instrumentach od najmłodszych lat według metody 

Japończyka Shinichi Suzuki, jednego z najwybitniejszych pedagogów muzycznych 

XX wieku). 

luty 2018: 

• 6 lutego prowadzono konsultacje w ramach Punktu Mobilnego Funduszy UE, 

organizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. 

marzec 2018: 

• 7 marca zorganizowano spotkanie w sprawie funduszy unijnych na dofinansowanie 

zakupów sprzętowych dla MSP w zakresie poprawy higieny pracy. Spotkanie 

zorganizowano w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tychach. 

• 15 marca odbyły się kolejne konsultacje indywidualne w ramach Punktu Mobilnego 

Funduszy UE, dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój 

działalności. 

• 16 marca w restauracji Osteria le Botti odbyło się spotkanie młodych przedsiębiorców 

w ramach Klubu Młodych Przedsiębiorców OIPH, poświęcone bieżącym problemom 

biznesowym i wymianie kontaktów. 

• 21 marca Izba zorganizowała dla swoich członków Śniadanie izbowe z kancelarią 

prawną Prozam dotyczące m.in. zmian w kodeksie cywilnym i prawie podatkowym. 

Spotkanie odbyło się w Restauracji Stadionowa i zgromadziło kilkadziesiąt osób. 



• 27 marca odbyło się bezpłatne szkolenie ZUS dla członków Izby, przeprowadzone 

przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku, skierowane 

głównie dla pracowników działów kadrowo-księgowych. 

kwiecień 2018: 

• 10 kwietnia odbyły się kolejne konsultacje dla przedsiębiorców w ramach Punktu 

Mobilnego Funduszy UE. 

• 11 kwietnia przeprowadzono bezpłatne szkolenie z Urzędem Skarbowym w Tychach 

nt. jednolitego pliku kontrolnego 

• 12 kwietnia zorganizowano spotkanie Komitetu Budowlanego w Parku Wodnym 

Tychy. Tyscy przedsiębiorcy mieli możliwość zwiedzenia „na sucho” gotowego 

obiektu Wodnego Parku Tychy. O atrakcjach Wodnego Parku, unikalnym sposobie 

zaopatrzenia obiektu w prąd i ciepło (poprzez wykorzystanie biogazu dostarczanego 

rurociągiem z oczyszczalni ścieków), sposobie organizacji jednostki (Wodny Park jest 

Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa RCGW S.A.) opowiadał zebranym prezes 

RCGW S.A. pan Zbigniew Gieleciak. 

maj 2018: 

• 8 maja – szkolenie dla członków Izby poświęcone tematyce RODO. 

• Tego samego dnia zorganizowano również kolejne konsultacje dla przedsiębiorców  

w ramach Punktu Mobilnego Funduszy UE. 

• Izba objęła również patronatem honorowym XVII Tyskie Targi Budownictwa  

i Wyposażenia Wnętrz. 

czerwiec 2018: 

• 22 czerwca odbyła się Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości 2018. 

Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości to stała, coroczna impreza Okręgowej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Tychach, stanowiąca gospodarcze podsumowanie roku  

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

województwa śląskiego. Organizowana jest nieprzerwanie od 2001 roku  

w zabytkowych wnętrzach Zameczku Myśliwskiego książąt pszczyńskich  

w Promnicach. 

W trakcie Gali wręczane są prestiżowe statuetki „Hermesów Biznesu”, stanowiących 

wyróżnienie dla firm, przedsiębiorców i instytucji w istotny sposób wpływających na 

rynek regionalny, promujących produkty regionalne, tworzących nowe więzi 

gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi, wdrażających usługi innowacyjne, jak 

również łączących gospodarkę rynkową ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.  

Statuetki przyznawane są przez Kapitułę w kategoriach dla najlepszej Firmy, Produktu 

i Usługi, a także Przedsiębiorcy Roku i Wybitnej Postaci Regionu, tj. osobistości woj. 

śląskiego, mającej największy wpływ zarówno na rozwój gospodarczy jak  

i społeczno-kulturalny regionu. W trakcie Gali przyznawane są również odznaczenia 

państwowe, samorządu wojewódzkiego oraz gospodarczego. 

 



W trakcie ubiegłorocznej Gali wyróżniono następujące firmy: 

- Wyróżnienie w kategorii Firma otrzymało Centrum Komputerowe Planeta Marcin 

Dejas. Nagroda główna trafiła do Auto Partner S.A. 

- W kategorii Produkt wyróżniono Piekarstwo Krzysztof i Wiesław Krzak s.c. za 

produkty piekarnicze wytwarzane wg tradycyjnych receptur. Nagrodę główną 

otrzymała firma HASO S.C. Andrzej Paszek, Jerzy Macioszek za stację ładowania 

samochodów elektrycznych EVE. 

- W kategorii Usługa wyróżnienia otrzymała firma Stefa fitness Sp. z o.o. za 

profesjonalizm i kompleksową ofertę usług fitness. Nagroda główna trafiła do SAN-

EL Sp z o.o. za wysoką jakość oraz profesjonalizm realizowanych usług i inwestycji 

elektrycznych. 

- W kategorii Debiut Ekspansja Rynkowa wyróżnienie otrzymała Paulina Bełoniak 

Grupa Projektowa oraz Maszkieteria Aleksandra Boczoń. Obie firmy zostały 

uhonorowane za rozwój i ekspansję na rynku regionalnym. 

- Nagrodę główną w kategorii Przedsiębiorca Roku otrzymał Artur Tomasik Prezes 

Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. zarządzającego lotniskiem  

w Pyrzowicach. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Robert Gałązka, do maja 2018 

r. prezes oraz dyrektor generalny Nexteer Automotive Poland. 

W trakcie Gali wyróżnia się również wybitne osobistości województwa śląskiego, 

mającej największy wpływ zarówno na rozwój gospodarczy jak i społeczno-kulturowy 

regionu. Statuetkę w tej kategorii odebrał Kazimierz Karolczak, Przewodniczący 

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Statuetkę w kategorii Promotor Przedsiębiorczości odebrała natomiast Daria 

Szczepańska, obecnie Prezes Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.  

z o.o., za efektywne i skutecznego budowanie współpracy samorządu terytorialnego  

z samorządem gospodarczym. 

W trakcie Gali wręczono również odznaczenia samorządu wojewódzkiego. Odznaki 

Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego odebrali Maria Meresińska – 

właścicielka hurtowni MERA oraz Roman Szyja właściciel firmy Joker Club. Ponadto 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę, nadawany przez Prezydenta RP, otrzymał Marek 

Krawczyk, prezes zarządu Szpitalu Miejskiego w Tychach sp. z o.o. 

W Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości wzięło udział ok. 700 zaproszonych gości 

ze świata biznesu, kultury, polityki oraz mediów. Wśród zaproszonych byli m.in. 

posłowie do Parlamentu Europejskiego i krajowego, przedstawiciele samorządu 

wojewódzkiego i miejskiego, przedsiębiorcy, ludzie kultury. Uroczystość uświetnił 

występ zespołu Big Belfer Band, który swoim brzmieniem przypomina amerykańskie 

orkiestry z lat 40. i 50. XX wieku. 

Gala współfinansowana była ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego. 

 



wrzesień 2018: 

• 26 września na Stadionie Miejskim w Tychach miała miejsce II Giełda Pracodawców. 

Organizatorem giełdy była Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wraz  

z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Tyska i Powiatowym Urzędem 

Pracy w Tychach. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta 

Tychy – Andrzej Dziuba. 

październik 2018: 

• 11 października odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Klubu Młodych 

Przedsiębiorców 

 

II Realizacja programów pomocowych 
 

• Mobilny Punkt Informacji Europejskiej w Tychach – comiesięczne usługi doradcze, 

realizowane w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych we współpracy  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, skierowane do 

przedsiębiorców poszukujących aktualnych informacji o dofinansowaniu działalności 

ze środków unijnych.  

• „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-

lędzińskiego oraz miasta Tychy” umowa nr RPSL.07.01.03-24-019D/15 z dnia 

10.04.2017 r. Projekt obejmujący trzymiesięczne staże zawodowe dla łącznie 45 osób 

bezrobotnych w wieku 30+. W 2018 roku zakończono nabór do czterech edycji 

projektu. Wsparciem objęto łącznie 65 osób, z czego 46 wzięło udział w stażach 

zawodowych, pozostałe rozpoczęły pracę bez stażu, po szkoleniach zawodowych. 

Wartość projektu wyniosła blisko 500 tys. zł. 

• „Własna firma – nowe możliwości” umowa nr RPSL.07.03.01-24-0736/16 z dnia  

1 czerwca 2017 r. Projekt obejmował wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez 

udzielenie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej dla 18 osób 

bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30+ z terenów rewitalizowanych 

miasta Tychy. W ramach projektu prowadzono również usługi szkoleniowe, doradcze 

oraz wsparcie pomostowe, pozwalające na pokrycie kosztów bieżących działalności 

takich jak np. składki ZUS. Ogółem w ramach projektu utworzono 18 nowych 

działalności gospodarczych.  

• „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” umowa nr RPSL.08.02.01-24-

003A/17 – projekt operatorski dotyczący dofinansowania usług rozwojowych 

przedsiębiorstw z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego realizowany w partnerstwie z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości  

i Rozwoju sp. z o.o (główny operator wsparcia) oraz Miastem Jaworzno. W ramach 

projektu udzielono wsparcia na łączną kwotę 821 tys. zł. 

• W sierpniu 2018 r. podpisano również umowę na realizację kolejnego projektu – 

Śląskiej akademii kompetencji językowych i komputerowych, obejmującej wsparcie 

dla 800 pracowników woj. śląskiego w zakresie kursów językowych  

i komputerowych. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 stycznia 2019 r. i potrwa 

dwa lata. 

 

 



III Finanse 

 
Przychody z działalności statutowej OIPH w 2018 r. wyniosły 2.914.735,33 zł, natomiast 

koszty realizacji działań statutowych 2.479.894,45 zł, koszty administracyjne 330 261,70 zł. 

Wynik na całokształcie działalności (zysk netto) wyniósł + 93.548,90 zł. Suma bilansowa 

wyniosła 530.684,26 zł. 

 

Wpływy ze składek wyniosły w 2018 roku 71.237,50 zł (w 2017 r. 77.767,50 zł). Ściągalność 

składek wyniosła ok. 86%. Jednocześnie składki członkowskie stanowiły jedynie część 

wszystkich przychodów Izby. Większość wpływów pochodziła ze źródeł zewnętrznych,  

w tym przede wszystkim z realizacji projektów unijnych. 

 

 

IV Sprawy organizacyjne 
 

 

1. Skład osobowy Zarządu 

 

Zarząd Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w okresie 01.01.2018 – 

31.12.2018 r. pracował w następującym składzie: 

 

1. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu (01.01.2018 - 31.12.2018 r.) 

2. Ewa Stachura-Pordzik – Vice-Prezes Zarządu (01.01.2018 - 31.12.2018 r.) 

3. Marek Mrówczyński – Vice Prezes Zarządu (01.01.2018 - 31.12.2018 r.) 

4. Marek Kostarz – Członek Zarządu (01.01.2018 - 31.12.2018 r.) 

5. Piotr Polis – Członek Zarządu (01.01.2018 - 31.12.2018 r.) 

6. Tomasz Cybok – Członek Zarządu (01.01.2018 - 31.12.2018 r.) 

7. Andrzej Paszek – Członek Zarządu (11.06.2018 - 31.12.2018 r.) 

8. Marcin Mielniczek – Członek Zarządu (11.06.2018 - 31.12.2018 r.) 

9. Marek Żywicki – Członek Zarządu (11.06.2018 - 31.12.2018 r.) 

 

 

 

2. Biuro Zarządu 

 

W 2018 roku praca Biura Zarządu realizowana była przez cztery osoby. Funkcję dyrektora 

biura zarządu do dnia 30.06.2018 r. pełniła pani Dagmara Mrozowska. Od dnia 01.07.2018 r. 

funkcję tę pełni pan Krzysztof Sykta. 

 

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

składały się 4 pomieszczenia biurowe, archiwum oraz sala konferencyjna. 


