
Sprawozdanie Zarządu 

z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach 

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019: 

• 25 stycznia 2019 r. w tyskiej Mediatece odbyło się XVIII Noworoczne Spotkanie 

Przedsiębiorców. Gala organizowana była przez Okręgową Izbę Przemysłowo-

Handlową w Tychach wraz z Prezydentem Miasta Tychy panem Andrzejem Dziubą. 

Noworoczne Spotkanie to coroczne spotkanie tyskich przedsiębiorców. To czas 

podsumowań, ale też prezentacji planów i zamierzeń na kolejny rok. Jest to też okazja 

do uhonorowania statuetką Integratora Roku osób lub instytucji, które wniosły 

szczególny wkład w integrację lokalnego środowiska wokół spraw istotnych dla 

społeczności lokalnej. 

W 2019 roku wyróżniono panią Janinę Buławę z Klubu Rekreacyjno-Sportowego 

TKKF “PIONIER”, trenerkę łyżwiarstwa figurowego, która od 49 lat prowadzi  

w Tychach naukę jazdy figurowej na lodzie dla licznej grupy dzieci i młodzieży  

i przekazuje im swoją pasję. Kolejne wyróżnienie trafiło na ręce Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Tychach, który od blisko 12 lat  kształci i integruje środowiska 

tyskich seniorów. Nagrodę odebrała pani Anna Kolny, kierownik UTW. Nagrody 

główne – statuetki Integratora Roku 2018 – zostały przyznane dwóm tyskim 

społecznikom: ks. Dariuszowi Gadomskiemu i Michałowi Macherzyńskiemu. 

W Gali uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli regionalnych środowisk biznesu, 

kultury i władz samorządowych, eurodeputowani oraz posłowie. Noworoczne 

Spotkanie Przedsiębiorców zwieńczył koncert Teatru Muzycznego Castello. 

luty 2019: 

• W lutym 2019 prowadzono działalność szkoleniową, zorganizowano m.in. mobilny 

punkt Funduszy Europejskich dla tyskich przedsiębiorców oraz bezpłatne szkolenie z 

ZUS Rybnik 

• 26 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie członków Komitetu Budowlanego OIPH, 

poświęcone kwestiom lokalnych inwestycji. 

marzec 2019: 

• W marcu zorganizowano b ezpłatne doradztwo prawne dla członków Izby oraz kolejne 

spotkanie z mobilnym punktem Funduszy Europejskich działającym przy Urzędzie 

Marszałkowskim w Katowicach. 

kwiecień 2019: 

• 10 kwietnia 2019 r. – trzecie spotkanie z mobilnym punktem Funduszy Europejskich 

• 11 kwietnia 2019 r. – spotkanie informacyjne nt. Pracowniczych Planów 

Kapitałowych. 

 

 



maj 2019: 

• 28 maja 2019 r. – szkolenie nt. prawa autorskiego zorganizowane wspólnie  

z kancelarią członkowską PROZAM Pieprzyca Sornek Klekotko Adwokaci spółka 

komandytowa. 

• 31 maja 2019 r. – spotkanie biznesowe nt. social media zorganizowane w ramach 

klubu młodych przedsiębiorców. Gościem spotkania był pan Krystian Dryniak, 

ekspert z zakresu social media. 

czerwiec 2019: 

• 4 czerwca 2019 r. – II spotkanie informacyjne nt. Pracowniczych Planów 

Kapitałowych. 

• 14 czerwca 2019 r. odbyła się XIX Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości.  

Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości to stała, coroczna impreza Okręgowej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Tychach, stanowiąca gospodarcze podsumowanie roku  

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

województwa śląskiego. Organizowana jest nieprzerwanie od 2001 roku  

w zabytkowych wnętrzach Zameczku Myśliwskiego książąt pszczyńskich  

w Promnicach. Laureaci Gali:  

 

Wyróżnienie w kategorii Firma otrzymało PPHU ROMAK Roman Kwik oraz PL 

Europainting Sp. z o.o.  Nagroda główna trafiła do firmy Boryszew S.A. Oddział 

Maflow w Tychach.   

W kategorii Produkt wyróżniono Kompleks Motoryzacyjny TECHCAR Jolanta 

Chachulska-Niedziela za innowacyjną myjnię tunelową. Nagrodę główną otrzymała 

firma Carboautomatyka S.A. za przemiennik częstotliwości MCA-P. 

W kategorii Usługa wyróżnienia otrzymała restauracja Fe.Ro. Gonfia Sp. J. Ristorante 

Osteria le Botti za promocję tradycyjnej kuchni włoskiej i krzewienie włoskiej kultury 

oraz firma ELMAX Żywicki Sp. z o.o. za wysokiej jakości usługi elektroinstalacyjne. 

Nagroda główna trafiła do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach za 

wysokiej klasy specjalistyczne usługi szkoleniowe. 

W kategorii Debiut i Ekspansja Rynkowa wyróżnienie otrzymał Wingar Kamil Cichoń 

za dynamiczny debiut w zakresie montażu ogrodów zimowych. Nagroda główna 

trafiła do firmy invenio QD Sp. z o.o. za rozwój i ekspansję firmy na rynkach 

zagranicznych.   

Nagrodę główną w kategorii Przedsiębiorca Roku otrzymał Roman Szyja, właściciel  

restauracji Joker Club. Statuetkę za Inwestycję roku (nagroda główna) otrzymało 

RCGW SA za realizację inwestycji Wodny Park Tychy.  

 



W kategorii Wybitna Postać Regionu statuetkę otrzymał Witold Bańka, Minister 

Sportu i Turystyki, Przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej za wybitny 

wkład w promocję sportu i kultury fizycznej w Polsce. 

W trakcie Gali wręczono również odznaczenia samorządu wojewódzkiego. Złotą 

Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali pani Urszula 

Dryka, Stanisław Mazuś oraz firma Elmax Żywicki Sp. z o.o. (odznakę odebrał prezes 

zarządu spółki Marek Żywicki). 

W Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości wzięło udział ponad pół tysiąca 

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 Lotarsi, pod kierownictwem Dawida 

Dziwoki. Gala współfinansowana była ze środków budżetu samorządu Województwa 

Śląskiego. 

• 24 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OIPH 

wrzesień 2019: 

• 24 września 2019 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Zrównoważonego 

Rozwoju, które zgromadziło kilkudziesięciu tyskich przedsiębiorców i przedstawicieli 

instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie poświęcone było kwestiom istotnym dla 

rozwoju zarówno miasta jak i tyskich firm. W chwili obecnej fundamentem rozwoju 

staje się rozwój zrównoważony, w którym istotny nacisk kładzie się na taki rozwój 

obecnego pokolenia by nie odbywał się kosztem przyszłych. Kluczowym 

zagadnieniem omawianym na spotkaniu była kwestia budowy w Tychach 

inteligentnego systemu transportu ITS, który w przyszłości nie tylko pozwoli na 

skrócenie czasu podróży przez miasto Tychy, ale też m.in. pozwoli na priorytetyzację 

przejazdów straży pożarnej, policji czy taboru komunikacji miejskiej. Prezentację 

systemu prowadzili Arkadiusz Pastuszka z Biura Realizacji ITS MZUiM oraz pan 

Robert Wojtkowski z firmy Siemens. 

październik 2019: 

• 9 października 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie informacyjne, dotyczące wdrożenia 

Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

 

listopad 2019: 

 

• 18 listopada 2019 r. miało miejsce kolejne spotkanie Komitetu Zrównoważonego 

Rozwoju, na którym poruszono kwestie związane z ochroną środowiska. W trakcie 

spotkania prezes Izby Zbigniew Gieleciak przedstawił założenia zrównoważonego 

rozwoju miast i przedsiębiorstw. Wojciech Zbróg, z-ca dyrektora Funduszu 

Górnośląskiego S.A. omówił aktualną ofertę dotyczącą usług rozwojowych. Zastępca 

prezydenta miasta Tychy pani Aneta Moczkowska, zaprezentowała najnowsze 

założenia miasta Tychy związanie z Systemem Zarządzania Terenami Zielonymi. 

 

 



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” – projekt obejmujący trzymiesięczne staże 

zawodowe dla łącznie 45 osób bezrobotnych w wieku 30+. W kwietniu 2019 roku 

zakończono realizację 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” – 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. Ogółem w ramach projektu utworzono 18 

nowych działalności gospodarczych. W lutym 2019 r. zamknięto realizację projektu. 

• „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” – 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 OIPH udzieliła wsparcia na 

usługi szkoleniowe w wysokości 1,4 mln zł. 

• „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” – projekt 

obejmujący wsparcie dla 800 pracowników woj. śląskiego w zakresie kursów 

językowych i komputerowych. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2019 r. 

Wsparciem objęto blisko tysiąc osób w tym blisko 150 osób z terenu subregionu 

centralnego w ramach kursów językowych realizowanych przez Izbę. 

 

 

III Finanse 

 

Przychody z działalności statutowej OIPH w 2019 r. wyniosły 1 278 470,56 zł, natomiast 

koszty realizacji działań statutowych 1 022 773,92 zł, koszty administracyjne 240 500,22 zł. 

Wynik na całokształcie działalności (zysk netto) wyniósł +19 661,79 zł. Suma bilansowa 

wyniosła 357 332,55 zł. 

 

Wpływy ze składek wyniosły w 2019 roku 73 663,00 zł. Ściągalność składek wyniosła ok. 

90%. 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 01.01.2019 – 

31.12.2019 r. pracował w następującym składzie: 

 

1. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019 r.) 

2. Ewa Stachura-Pordzik – Vice-Prezes Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019 r.) 

3. Marek Mrówczyński – Vice Prezes Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019 r.) 

4. Marek Kostarz – Członek Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019 r.) 

5. Piotr Polis – Członek Zarządu (01.01.2019 - 15.07.2019 r.) 

6. Tomasz Cybok – Członek Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019 r.) 

7. Andrzej Paszek – Członek Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019 r.) 

8. Marcin Mielniczek – Członek Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019 r.) 

9. Marek Żywicki – Członek Zarządu (01.01.2019 - 31.12.2019 r.) 

 

 

 

 

2. Biuro Zarządu 

 

W 2019 roku praca Biura Zarządu realizowana była przez trzy osoby. Funkcję dyrektora biura 

zarządu pełnił pan Krzysztof Sykta. 

 

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

składały się 4 pomieszczenia biurowe, archiwum oraz sala konferencyjna. 


