Informacja dodatkowa do Sprawozdania Zarządu z działalności
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
dotycząca działalności w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 23.06.2020 r.
Do dnia 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej
w Częstochowie obradował w niezmienionym czteroosobowym składzie:
 Andrzej Broniewski - Prezes Zarządu,
 Jerzy Nowakowski – Członek Zarządu,
 Artur Siwek - Członek Zarządu,
 Maria Widera - Członek Zarządu.

Podjęte zamierzenia i rozpoczęte realizacje w I półroczu 2020 r.:
1.

Członkowie RIPH w Częstochowie

Od dnia 1.01.2020 r. z inicjatywy Zarządu RIPH w Częstochowie do grona Członków Izby
przystąpiło 3 firm:
 Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS Sp. z o.o.
 REMAR Mariusz Barski
 Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS Sp. z o.o.
Od dnia 1.01.2020 r. rezygnację z Członkowstwa w RIPH w Częstochowie złożyła jedna
firma:
 Sorting Group Poland Sp. z o.o.
2.

Realizowane działania w I półroczu 2020 roku:
 Projekty szkoleniowe

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie we współpracy z firmą Business
Center 1 Sp. z o.o. złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dwa wnioski
projektowe w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach działania 11.3 (konkurs nr
RPSL.11.03.00-IP.02-24-070/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych), adresowany do kadr
zatrudnionych w szpitalach i placówkach służby zdrowia. Jeden wniosek złożony przez Izbę
jako lider projektu, drugi wniosek złożony jako partner projektu.
Projekt przewiduje realizację nieodpłatnych usług szkoleniowych dla osób zatrudnionych
m.in. w szpitalach i placówkach służby zdrowia. Rodzaje przewidzianych szkoleń to
podnoszenie kwalifikacji m. in. fizjoterapeutów i pielęgniarek poprzez specjalistyczne
szkolenia zawodowe. Projekt przewiduje także pakiet szkoleń miękkich, doskonalących
umiejętności interpersonalne typu: komunikacja, techniki radzenia sobie ze stresem,
wypalenie zawodowe, kontakt z klientem, budowanie wizerunku, autoprezentacja,
zarządzanie zmianą i tym podobne. Dodatkowym elementem projektu będą szkolenia
zawodowe dla pracowników Działów Księgowości, Działów Kadr, Działów Informatyki.
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 Spotkanie biznesowe pn. „Biznes Mixer. Poznajmy się. Znajdź swojego partnera
w biznesie”
W dniu 26 lutego w sali konferencyjnej spółki POLONTEX S.A. odbyło się spotkanie
Biznesowe pn. „POZNAJMY SIĘ. ZNAJDŹ SWOJEGO PARTNERA W BIZNESIE”,
którego celem było przedstawienie potencjalnym inwestorom możliwości inwestycyjnych
w regionie Częstochowy oraz nawiązanie przez inwestorów kontaktów z organizacjami
i firmami mogącymi dopomóc lub wesprzeć proces inwestycyjny, a także tworzenie klimatu
sprzyjającego budowaniu relacji biznesowych. Organizatorem wydarzenia była Regionalna
Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, do udziału w spotkaniu zostały zaproszone
następujące instytucje: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A.; Urząd Miasta Częstochowy; spółka POLONTEX S.A.; Regionalny Fundusz
Gospodarczy S.A.; spółka OPERATOR ARP S.A.
 Wydawnictwo pamiątkowej Monografii z okazji 800-lecia Miasta Częstochowy –
1220 -2020.
W związku z przypadającą w 2020 roku jubileuszową rocznicą obchodów 800-lecia Miasta
Częstochowy Zarząd RIPH w Częstochowie wspólnie z Prezydentem Rady RIPH w
Częstochowie podjęli decyzję o uhonorowaniu wydarzenia i opracowaniu pamiątkowego
wydawnictwa Monografii Miasta. W tej kwestii Prezes Zarządu wspólnie z Prezydentem
Rady będą uczestniczyć w spotkaniu z Prezydentem Miasta, podczas którego ustalą szczegóły
współpracy przy wydawnictwie. Opracowanie Monografii zostało powierzone prof. Adamowi
Jarudze, z kolei oprawą graficzną, składem i wydawnictwem będzie zajmowało się
Wydawnictwo Precjoza z Częstochowy. Monografia zostanie podzielona na dwie części.
Część historyczna prezentującą historię, kulturę, gospodarkę i religię miasta na przełomie 800
lat oraz część graficzną zawierającą reklamy przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w
wydawnictwie.
 Przygotowania do uroczystości wręczenia nagród „JURAJSKIE OLIMPY”
Prezes Zarządu RIPH w Częstochowie stworzył nową propozycję nagród przyznawanych
przez RIPH w Częstochowie „JURAJSKIE OLIMPY”. Celem nagrody jest nagradzanie
i odznaczanie osób, instytucji, organizacji, instytucji otoczenia biznesu, które poprzez swoją
działalność społeczną i zawodową przyczyniły się do promocji Miasta Częstochowy
i Regionu. Posiedzenia organizowane w celu przygotowania uroczystości podczas, której
zostaną przyznawane nagrody. Na posiedzeniach omówiono organizacje uroczystości
wręczenia nagród, ustalono zakres tematyczny kategorii nagród, propozycję składu Kapituły
Konkursu.
 Organizacja webinarum poświeconego tematyce tarczy antykryzysowej dla
przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii konornawirusa COVID 19
W dniu 21 maja br. RIPH w Częstochowie we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu
S.A., Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie i Bankiem Gospodarstwa Krajowego
przeprowadziła webinarium, którego tematyka była poświęcona wsparciu dla
przedsiębiorców. Webinarium skierowane było do przedsiębiorców, którzy odczuwają
negatywne skutki aktualnej sytuacji epidemiologicznej i szukają instrumentów pomocowych
m.in. w zakresie dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów prowadzenia działalności.
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 Współpraca z uczelniami wyższymi, liceami, technikami, szkołami zawodowymi.
a)

Cykliczne spotkania z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie,
podczas których rozmawiano na temat rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej, wymogów się z tym wiążących, rozwiązań prawnych, kwalifikacji
pracowników jakich poszukują pracodawcy, motywacji w biznesie, konkurencyjności.
Spotkania miały pomóc młodzieży w przyswojeniu wiedzy z dziedziny prowadzenia
działalności gospodarczej oraz poruszania się po obecnym rynku pracy.

b) Współpraca z UJD w Częstochowie, udział Prezesa Zarządu RIPH
w Częstochowie w posiedzeniach Rady Uczelni Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, realizującej zadania na rzecz
Uczelni, współpraca w opracowywaniu kierunków dedykowanych dla pracodawców.

Pragnę podziękować Członkom Zarządu za zaangażowanie w działania RIPH oraz
pracownikom biura za rzetelną pracę.
Na zakończenie pragnę również podziękować Członkom Rady Izby za okazane nam
zaufanie, a wszystkim Państwu za uwagę.

Za Zarząd RIPH w Częstochowie
Częstochowa, dnia 23 czerwca 2020 r.
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