
 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu 

z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach 

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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. Z uwagi na sytuację 

pandemiczną znaczną część działań realizowano w formie webinariów oraz zajęć zdalnych. 

Skupiono się również na realizacji projektów, pozyskanych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

 

Kalendarz spotkań firm członkowskich OIPH w Tychach wypełniły seminaria i konferencje 

związane z pozyskiwaniem środków finansowych w sytuacji pandemicznej realizowane m.in. 

z urzędami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego. Po raz kolejny zorganizowano Noworoczne Spotkanie 

Przedsiębiorców.  

 

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 2020: 

• 31 stycznia 2020 r. w tyskiej Mediatece odbyła się XIX Gala Noworocznego Spotkania 

Przedsiębiorców, organizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową  

w Tychach, wspólnie z Prezydentem Miasta Tychy. Noworoczne Spotkanie to 

coroczne spotkanie tyskich przedsiębiorców. To czas podsumować, 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 2020 roku 

nagrodę główną Integratora Roku otrzymali: pani Urszula Paździorek-Pawlik, 

pomysłodawczyni i współzałożycielka domowego Hospicjum im. Św. Kaliksta I  

w Tychach oraz Zespół Szkół Muzycznych w Tychach. 

luty 2020: 

• 3 lutego 2020 r. Izba złożyła na ręce Wicemarszałek Senatu RP pani Gabrieli 

Morawskiej-Staneckiej stanowisko w sprawie wprowadzenia podatku cukrowego na 

napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego 

wnosząc o podjęcie działań zmierzających do odstąpienia od wprowadzenia 

przedmiotowej opłaty. 

kwiecień 2020: 

• 24 kwietnia 2020 r. Izba złożyła prośbę na ręce prezydenta Miasta Tychy w sprawie 

rozszerzenia działań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii 

koronawirusa i wprowadzenie stosownych ulg w podatku od nieruchomości dla małych 

i średnich przedsiębiorców. 

maj 2020: 

• 5 maja 2020 r. Izba wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 

organizowała konferencję pn. Śląski Pakiet dla Gospodarki. Z uwagi na sytuację 

pandemiczną spotkanie zrealizowano w formie webinarium. Webinarium kierowane 

było przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy odczuwali negatywne skutki 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej i poszukiwali instrumentów finansowych m.in.  

w zakresie dotowania miejsc pracy czy zwiększenia płynności. W spotkaniu jako 

prelegenci wzięli udział przedstawiciele m.in. Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, 

Funduszu Górnośląskiego, Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 

Śląskiego Funduszu Rozwoju. 

• 13 maja 2020 r. Izba wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach zorganizowała 

seminarium dotyczące zasad ubiegania się o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej 

w Powiatowym Urzędzie Pracy. Spotkanie prowadziła pani Katarzyna Ptak, dyrektor 

PUP w Tychach. 

 



• 27 maja 2020 r. Izba wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Tychach 

zrealizowała webinarium pn. „Tarcza antykryzysowa – wsparcie realizowane przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Webinarium dotyczyło m.in. możliwości 

uzyskania świadczeń postojowych oraz zwolnień z opłacania składek w związku z 

pandemią covid-19. 

• 28 maja 2020 r. przeprowadzono konsultacje indywidualne dla przedsiębiorców 

wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Tychach w formie dyżurów 

telefonicznych.  

czerwiec 2019: 

• 1 czerwca 2020 r. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zorganizowała 

kolejne bezpłatne seminarium dla członków Izby pn. „Bezpieczeństwo 

teleinformatyczne w przedsiębiorstwach”. Spotkanie prowadzili specjaliści z firmy 

ZDI24. 

• 3 czerwca 2020 r. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wspólnie ze 

Śląskim Centrum Przedsiębiorczości przeprowadziła seminarium dotyczące Działania 

3.2 “Inwestycje w MŚP”, na którym poruszono kwestie aplikowania o środki 

inwestycyjne w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Spotkanie prowadzili 

specjaliści ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: pani Anna Miśkiewicz – 

kierownik Wydziału Wyboru i Kontraktacji EFRR oraz pani Agnieszka Mieszczok – 

kierownik Wydziału Rozliczeń. 

wrzesień 2020: 

• 23 września 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OIPH, na którym 

zatwierdzono sprawozdania roczne Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 

Wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej otrzymali absolutorium. 

 

 

II Realizacja programów pomocowych 

 

• W listopadzie 2020 r. zakończono realizację projektu „Dofinansowanie usług 

rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego”, dotyczącego dofinansowania usług rozwojowych 

przedsiębiorstw z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego. Projekt realizowany był w partnerstwie z Górnośląską Agencją 

Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o (główny operator wsparcia) oraz Miastem 

Jaworzno. W ramach programu Izba udzieliła wsparcia na usługi szkoleniowe w 

wysokości 1,4 mln zł. 

• „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” – projekt obejmujący 

wsparcie dla ponad 800 pracowników woj. śląskiego w zakresie kursów językowych i 

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

była przez cały rok 2020. Wsparciem objęto blisko tysiąc osób w tym ok. 200 osób z 

terenu subregionu centralnego. Wsparcie obejmowało kursy językowe oraz 

komputerowe wraz z certyfikacją kwalifikacji. 

• 19 listopada 2020 r. Izba podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Katowicach na realizację kolejnego projektu pn. „Bądź Aktywny! Dotacje i 

Kwalifikacje szansą na rynku pracy”, obejmującego wsparcie dla 30 osób 

zwolnionych lub w okresie wypowiedzenia stosunku pracy w zakresie szkoleń 



zawodowych (6 osób) oraz udzielenia dotacji na założenie własnej działalności 

gospodarczej (24 osoby). Realizacja projektu planowana jest od 1 stycznia 2021 r. 

• 2 grudnia 2020 r. Izba uzyskała ocenę pozytywną kolejnego projektu unijnego 

„Młodzież na START! 2021” kierowanego do 50 osób w wieku do 29 r. życia, które 

straciły zatrudnienie na skutek pandemii covid-19 i chcą otworzyć własną działalność 

gospodarczą. Realizacja projektu planowana jest od 1 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 

2022 r. 

 

 

III Finanse 

 

Przychody z działalności statutowej OIPH w 2020 r. wyniosły 3.706.205,18 zł, natomiast 

koszty realizacji działań statutowych 3.527.464,43 zł, koszty administracyjne 232.193,44 zł  

i były niższe niż w 2019 roku. Wynik na całokształcie działalności (strata netto) wyniósł  

-45.224,13 zł. Suma bilansowa wyniosła 192 281,20 zł. 

 

Wpływy ze składek wyniosły w 2020 roku 67.950,00 zł. Ściągalność składek utrzymywała się 

na podobnym poziomie do lat ubiegłych i wynosiła 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 01.01.2020 – 

31.12.2020 r. pracował w następującym składzie: 

 

1. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu (01.01.2020 – 31.12.2020 r.) 

2. Ewa Stachura-Pordzik – Vice-Prezes Zarządu (01.01.2020 – 31.12.2020 r.) 

3. Marek Mrówczyński – Vice Prezes Zarządu (01.01.2020 – 31.12.2020 r.) 

4. Marek Kostarz – Członek Zarządu (01.01.2020 – 02.09.2020 r.) 

5. Tomasz Cybok – Członek Zarządu (01.01.2020 – 31.12.2020 r.) 

6. Andrzej Paszek – Członek Zarządu (01.01.2020 – 31.12.2020 r.) 

7. Marcin Mielniczek – Członek Zarządu (01.01.2020 – 31.12.2020 r.) 

8. Marek Żywicki – Członek Zarządu (01.01.2020 – 31.12.2020 r.). 

 

W związku ze śmiercią pana Marka Kostarza od 2 września 2020 r. Zarząd Izby pracował  

w składzie siedmioosobowym.  

 

2. Biuro Zarządu 

 

W 2020 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. 

 

Sprawozdanie przyjęto w dniu 28.05.2021 r. 


