
 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu 

z działalności Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach 

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 spotkań zdalnych. Skupiono się również na realizacji projektów dotacyjnych, 

pozyskanych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

 

Kalendarz spotkań firm członkowskich OIPH w Tychach wypełniły seminaria, spotkania 

Komitetu Zrównoważonego Rozwoju oraz konferencje związane m.in. z pozyskiwaniem 

środków finansowych w sytuacji pandemicznej czy dotyczące działalności eksportowej. 

 

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 2021: 

• 28 stycznia 2021 wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzono 

szkolenie dedykowane dla członków Izby „Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakie wsparcie 

można otrzymać z ZUS”. Szkolenie odbyło się w formie webinarium. Tematyka 

seminarium obejmowała m.in. kwestie związane z dodatkowymi świadczeniami 

postojowymi, zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., 

zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych, jednorazowe 

dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Po 

szkoleniu pracownicy ZUS pełnili dyżur telefoniczny dla zainteresowanych osób. 

 

czerwiec 2021: 

• 16 czerwca 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OIPH, na którym 

zatwierdzono sprawozdania roczne Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

Wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej otrzymali absolutorium. 

 

• 29 czerwca 2021, po przerwie związanej z sytuacją pandemiczną, miało miejsce 

pierwsze spotkanie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zrzeszającego członków 

Izby. W ramach spotkania poruszono takie tematy jak m.in. aktualny stan realizacji 

Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) dla miasta Tychy – temat zreferował pan 

Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Omówiono również inne 

działania inwestycyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju w mieście Tychy (pan 

Jan Cofała, naczelnik Wydziału Innowacji i Inwestycji UM Tychy) oraz plany na 

przyszłość w obszarze inwestycji miejskich oraz zrównoważonego rozwoju (pani 

Hanna Skoczylas, Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Zrównoważonego Rozwoju).  

 

wrzesień 2021: 

• 29 września 2021, izba wspólnie z Funduszem Górnośląskim S.A. zorganizowała 

spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców planujących lub prowadzących 

działalność eksportową pt. „Jak wejść na rynki zagraniczne?”. Jako eksperci wystąpili: 

Jacek Miketa – Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A., Maria Materla – Radna 

Sejmiku Województwa Śląskiego, Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej, dr Mariola Misiorowska – współpracująca z instytucjami 

amerykańskimi i kanadyjskimi w tym Urzędem Miasta Montreal, Ministerstwem 

Imigracji w Quebeku. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedsiębiorców 

zainteresowanych wejściem na rynki zagraniczne.  

 

• 24 września 2021 w restauracji Stadionova Izba zorganizowała spotkanie integracyjne 

dla młodych przedsiębiorców, którzy otwarli działalność w ramach projektów 

unijnych OIPH. Celem spotkania było umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy 

uczestnikami projektów, jak również pomiędzy uczestnikami a członkami zarządu 

Izby. W trakcie spotkania zaprezentowano również możliwości rozwoju firm poprzez 



użycie narzędzi internetowych. Dyskutowano również o tym jak prowadzić firmę  

w dobie pandemii. Prezentację prowadził członek zarządu Izby pan Krystian Dryniak. 

 

październik 2021: 

• 13 października 2021 udostępniono dla członków Izby Punkt Mobilny Funduszy UE, 

w trakcie którego prowadzono konsultacje indywidualne dla przedsiębiorców nt. 

dostępnych środków pomocowych. 

 

• 29 października 2021 Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach wspólnie  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zorganizowała konferencję 

„Szanse rozwojowe i elementy wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027”. W ramach webinarium przedstawiono 

najważniejsze źródła finansowania przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 

UE na lata 2021-2027. W konferencji wzięli udział m.in. dyrektorzy Departamentu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz Departamentu 

Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej. W trakcie konferencji pani Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, przedstawiła 

finansowanie europejskie dla przedsiębiorstw na poziomie regionalnym, natomiast 

pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówiła 

program wsparcia innowacji przedsiębiorstw na poziomie krajowym w perspektywie 

2021-2027. Środki regionalne zaprezentował Wojciech Kałuża, Wicemarszałek 

Województwa Śląskiego. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa 

Śląskiego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz 

przedstawicieli instytucji regionalnych. 

 

listopad 2021: 

• 3 listopada 2021 Izba zorganizowała szkolenie nt. uchwalonych przez Sejm zmian 

podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. W seminarium wzięło udział blisko 50 

pracowników działów księgowych.  

 

• 24 listopada 2021 odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju, 

tym razem we współpracy z firmą członkowską Carboautomatyka. Prezes firmy pan 

Henryk Stabla zaprezentował zgromadzonym gościom historię spółki, która jako jedna 

z niewielu przeszła w sposób udany transformację z firmy stricte górniczej do 

świadczącej usługi w zakresie rozwiązań informatycznych i automatyki przemysłowej. 

W trakcie spotkania Komitetu przedstawiono również aktualne informacje Urzędu 

Miasta Tychy w obszarze inwestycji miejskich oraz zrównoważonego rozwoju (pani 

Hanna Skoczylas, Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Zrównoważonego Rozwoju) 

oraz działania inwestycyjne w mieście Tychy zaplanowane na 2022 rok (pan Jan 

Cofała, naczelnik Wydziału Innowacji i Inwestycji UM Tychy). 

 

 

 

 



II Realizacja programów pomocowych 

 

• „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 do końca września 2021 r. Wsparciem objęto blisko tysiąc osób w tym ok. 200 

osób z terenu subregionu centralnego. Wsparcie obejmowało kursy językowe oraz 

komputerowe wraz z certyfikacją kwalifikacji. 

 

• 1 stycznia 2021 r. Izba rozpoczęła realizację 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). W 2021 roku dzięki wsparciu Izby utworzono 24 nowe 

firmy przez osoby zamieszkujące subregion centralny Województwa Śląskiego.  

 

• 1 kwietnia 2021 r. Izba rozpoczęła jako Partner realizację kolejnego projektu unijnego 

„Młodzież na START! 2021”. Projekt kierowany był do 50 osób młodych w wieku do 

29 r. życia, które straciły zatrudnienie na skutek pandemii covid-19 i które chciały 

otworzyć własną działalność gospodarczą. W 2021 roku przyjęto do projektu 50 osób  

i zamknięto nabór (100% realizacji). 30 osób otwarło własną działalność gospodarczą 

do 31 grudnia 2021 r. Pozostałe 20 otworzy ją w styczniu 2022. 

 

 

III Finanse 

 

Przychody z działalności statutowej OIPH w 2020 r. wyniosły: 2 628 205,93 zł, natomiast 

koszty realizacji działań statutowych: 2 375 350,96 zł, koszty administracyjne: 257 021,01 zł. 

Wynik na całokształcie działalności (strata netto) wyniósł: - 4 085,67 zł. Suma bilansowa 

wyniosła: 332 717,39 zł. 

 

Wpływy ze składek wyniosły w 2021 roku 72.650,00 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 01.01.2021 – 

31.12.2021 r. pracował w następującym składzie: 

 

1. Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu (01.01.2021 – 31.12.2021 r.) 

2. Ewa Stachura-Pordzik – Vice-Prezes Zarządu (01.01.2021 – 31.12.2021 r.) 

3. Marek Mrówczyński – Vice Prezes Zarządu (01.01.2021 – 31.12.2021 r.) 

4. Tomasz Cybok – Członek Zarządu (01.01.2021 – 31.12.2021 r.) 

5. Andrzej Paszek – Członek Zarządu (01.01.2021 – 31.12.2021 r.) 

6. Marcin Mielniczek – Członek Zarządu (01.01.2021 – 31.12.2021 r.) 

7. Marek Żywicki – Członek Zarządu (01.01.2021 – 31.12.2021 r.) 

8. Michał Zwyrtek – Członek Zarządu (07.09.2021 – 31.12.2021 r.) 

9. Krystian Dryniak – Członek Zarządu (07.09.2021 – 31.12.2021 r.). 

 

Do dnia 6 września 2021 r. Zarząd Izby pracował w składzie siedmioosobowym. 7 września 

2021 r. uzupełniono skład Zarządu o dwóch członków: pana Michała Zwyrtka oraz Krystiana 

Dryniaka. 

 

 

2. Biuro Zarządu 

 

W 2021 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 27.06.2022 r. 


