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WPROWADZENIE 
 
 

W sprawozdaniu omówiono działania Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Częstochowie w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. Na treść sprawozdania składają się informacje o realizacji podstawowych celów  
i zadań Izby wynikających ze Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej  
w Częstochowie oraz o innych, dodatkowo podejmowanych działaniach wynikających  
z bieżących potrzeb Izby oraz jej członków. 

W Sprawozdaniu zostały ujęte najważniejsze działania realizowane przez Zarząd RIPH 
w Częstochowie. 

Działania Zarządu Izby w szczególności były podporządkowane realizacji celów: 
 udzielanie członkom Izby wszelkiej pomocy związanej z podejmowaniem  

i prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności działalności informacyjnej, 
szkoleniowej, promocyjnej, eksperckiej oraz integracyjnej dla naszych członków, 

 realizacji projektu szkoleń językowych i komputerowych pn. „Śląska akademia 
kompetencji językowych i komputerowych”.  

 poszerzeniem współpracy z samorządem terytorialnym, samorządem gospodarczym, 
 współpraca z Urzędem Miasta Częstochowy, Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Katowicach/Filia w Częstochowie, Uczelniami Wyższymi, szkołami zawodowymi: 
Zespołem Szkół Ekonomicznych w Częstochowie; 

 Umacnianiu tematu sukcesji firm rodzinnych;  
 budowaniu prestiżu Izby, integracji przedsiębiorców, 
 wdrażaniu autorskich projektów, dzięki którym uda się pozyskać nowych członków Izby  

i zapewnić finansowanie działalności Izby. 
 
Przez cały 2019 rok Zarząd RIPH w Częstochowie obradował w niezmienionym składzie.  
W skład Zarządu wchodzą kolejno:  

 Andrzej Broniewski - Prezes Zarządu, 
 Jerzy Nowakowski – Członek Zarządu, 
 Artur Siwek - Członek Zarządu, 
 Maria Widera - Członek Zarządu, 

 
 

W trakcie okresu sprawozdawczego Zarząd Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Częstochowie odbył 11 posiedzeń. 
 
 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE 
 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie 
zrzeszała 74 członków, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. do Izby należało 78 
przedsiębiorców. 

 
W 2019 roku do Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie  

z inicjatywy Zarządu Izby przystąpiło łącznie 12 firm:  
1. KAMBERG Sp. z o.o. 
2. Nowodworski Sp. jawna 
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie  
4. Fundacja Templariuszy 
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5. COLUMBUS ENERGY S.A 
6. APAMA ACOUSTIC PROJEKT  
7. Kancelaria HMP Michał Hankus 
8. STANDLO Logistic Sp. z o.o.  
9. Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.  
10. Batna Sp. z o.o. 
11. Business Center 1 Sp. z o.o. 
12. MB Media Marek Kruplin 

 
W 2019 roku z Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie zostało 

wykreślonych 5 firm; a 3 firmy złożyły rezygnację. Łącznie wykreślono 8 firm:  
2. DOMAX-BUD Sp. z o.o. 
3. Biuro INVESTOR Barbara Kuśmierska  
4. Kancelaria Dariusz Sarajewski 
5. MONART Janusz Łebek  
6. ŻELBET-MONTEX Sp. z o.o. 
7. APS System Sp. jawna  
8. BOSEL S.C. 
9. KAMBERG Sp. z o.o.  
 
Wykreślenia i rezygnacje powyższych firm wiązały się z zwiększoną ściągalnością 

składek członkowskich i nie regulowaniem płatności z tytułu przynależności do Izby przez 
powyższe firmy w latach poprzednich. Wszystkie rezygnacje zostały przyjęte przez Zarząd 
Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie. 

 
 

KONKURS „JURAJSKI PRODUKT ROKU” 2019 
 

 XIX edycja Konkursu „Jurajski Produkt Roku” 
 

W dniu 23 października 2019 r. w Hotelu SCOUT w Częstochowie odbyła się Gala 
podsumowująca XIX edycję Konkursu „Jurajski Produkt Roku”.  

W skład Jury Konkursowego, które w dniu 2 października 2019 r. wyłoniło laureatów 
XIX edycji Konkursu weszli: 
 Andrzej Broniewski – Przewodniczący Jury, Prezes Zarządu RIPH w Częstochowie , 
 Tadeusz Szymanek – Członek Juty, Prezydent Rady RIPH w Częstochowie, 
 Jerzy Nowakowski – Członek Jury, Członek Zarządu RIPH w Częstochowie, 
 Artur Siwek – Członek Jury, Członek Zarządu RIPH w Częstochowie, 
 Maria Widera – Członek Jury, Członek Zarządu RIPH w Częstochowie, 
 Joanna Okularczyk – Członek Jury, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RIPH w 

Częstochowie, 
 Mariusz Włodarczyk – Członek Jury, Członek Komisji Rewizyjnej RIPH w 

Częstochowie. 
 

Gala Konkursu „Jurajski Produkt Roku” została zorganizowana w ramach III 
Jurajskiego Kongresu Gospodarczego, którego współorganizatorami byli: Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Urząd Miasta Częstochowy i Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. W godzinach porannych 
w sali konferencyjnej zaproszeni goście uczestniczyli w panelach tematycznych 
poświęconych problematyce rynku pracy w Częstochowie i województwie, możliwościom 
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rozwoju lokalnych firm, także w kontekście perspektyw pozyskiwania pracowników, jak 
również odpowiedzialności biznesu oraz równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  

Kongres został podzielony na trzy panele tematyczne: panel samorządowy, panel 
urzędów pracy oraz panel biznesowy. Trzeci panel tematyczny poświęcony regionalnemu 
biznesowi prowadził Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Tadeusz Szymanek. W trakcie 
dyskusji zaproszeni gości rozmawiali o możliwościach rozwoju miast, pozyskiwaniu 
inwestorów, perspektywach regionalnych i lokalnych rynków pracy, kształtowaniu wizerunku 
firmy dla potrzeb pozyskania pracowników, wpływie na wizerunek firmy działań z zakresu 
CSR czy zwiększeniu efektywności kształcenia pracowników na potrzeby przedsiębiorców,  
a w tym jakże ważnej roli samorządów. 

Galę XIX edycji Konkursu poprowadziła Anna Mielczarek z Centrum Obsługi 
Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy.  

W części oficjalnej Gali zgromadzona na sali publiczność miała okazję zapoznać się  
z produktami i usługami zgłoszonymi przez laureatów Konkursu. Zwycięskim firmą nagrody 
wręczyli Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Panem Tadeusz Szymanek wspólnie  
z Członkiem Zarządu RIPH w Częstochowie Jerzym Nowakowskim.  
 

Nagrodzeni w XIX edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”: 
  

I. Produkt bądź usługa budowlana: 
Nagrody otrzymują firmy: 

 Kompleksowa Obsługa Budownictwa KOBNEXT Sp. z o.o. –  Budowa hali 
magazynowej budynku biurowo-produkcyjnego, budynku pompowni ze zbiornikiem 
wody p.poz wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 
25 – Generalny Wykonawca   

 X-KOM Sp. z o.o. - Budowa hali magazynowej budynku biurowo-produkcyjnego, 
budynku pompowni ze zbiornikiem wody p.poz wraz z infrastrukturą zewnętrzną  
w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 25 – Generalny Wykonawca   

 Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A. – Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie –  
I etap Budowy Strefa Wypoczynku w Parku Lisiniec w Częstochowie  

 BRUK S.A. – Innowacyjny prefabrykat betonowy dla budownictwa mieszkaniowego  
 
II. Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii: 

Nagrody otrzymują firmy: 
 BMF Bogusław Foszmanowicz  – Miejski samochód elektryczny Mini M2  
 STANDO Logistics Sp. z o.o. – Wdrożenie usługi transportu płynnych produktów 

spożywczych i pasz przy pomocy niskoemisyjnych ciągników siodłowych zasilanych 
skroplonym gazem ziemnym  

 
 
III. Usługa: 
Nagrody otrzymują firmy: 

 Fundacja Pro Progressio – Promocja gospodarcza i wsparcie rozwoju inwestycji 
BSS w Polsce   

 Hegelmann Transporte Sp. z o.o. – Usługi transportowe  
 ESBANK Bank Spółdzielczy S.A. – Wspieranie ludzi i firm stąd  
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w 

Częstochowie – Usługa dystrybucji wody pitnej z saturatora w ramach kampanii „Piję 
wodę z kranu”  
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IV. Produkt inny:   
 
Nagrody otrzymują firmy: 

 KAR-BUD DEWELOPMENT Sp. z o.o.  – Projekt obiektu usługowego Aleja 49 
w Częstochowie  

 SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ” – 
Zmodernizowany Spółdzielczy Dom Handlowy Sezam ul. Jagiellońska 3/9  

 MERCEDES BENZ – Autoryzowany Dealer i Serwis  
 

V. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – Etyka w Biznesie 
 
Nagrodę otrzymuje: 

 STOLZLE CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.  
 
VI. Najlepsza Firma Rodzinna: 
Nagrody otrzymują firmy: 

 KUBARA Sp. z o.o.  
 Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne S.A.  
 

VII. Najlepszy Samorząd Terytorialny ROKU 2019: 
Nagrodę otrzymuje: 

 GMINA OLSZTYN  
 

VIII. Instytucja lub osoba zasłużona dla rozwoju lub promocji regionu: 
Wyróżnieni: 

 Prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c. – Rektor Collegium Humanum Szkoły 
Głównej Menadżerskiej z siedzibą w Warszawie  

 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie – 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gilowej w Częstochowie   

W ramach promocji młody, zdolnych ludzi RIPH w Częstochowie wspólnie z Przemysłową 
Akademią Rozwoju Sp. z o.o. wręczyli na ręce obecnych na uroczystości Dyrektorów szkół 
zawodowych dyplomy dla uczniów, jako podziękowanie za udział w projekcie Ambasador 
Młodego Przemysłu. Nagrody wręczyli Prezes Zarządu PAR Maciej Mierzwiński i 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie Joanna Okularczyk.  

 
IX. Młodzi Innowacyjni i Przedsiębiorczy. Wyróżnienia  

Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego  
 uczeń Maciej Pełka – Ambasador Młodego Przemysłu  
 uczeń Dawid Wiśniewski - Ambasador Młodego Przemysłu  

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego  

 uczeń Oskar Nabiałek -  Ambasador Młodego Przemysłu  
 uczeń Jakub Rabęda - Ambasador Młodego Przemysłu  

 
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa  

 uczennica Natalia Bednarska - Ambasador Młodego Przemysłu  
 uczennica Julia Wilk - Ambasador Młodego Przemysłu  
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 uczeń Mateusz Ząbkowski - Ambasador Młodego Przemysłu  
 

Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa  
 uczennica Roksana Lewicka – Ambasador Młodego Przemysłu   
 uczennica Karolina Musiał – Ambasador Młodego Przemysłu   
 uczeń Hubert Wójcik – Ambasador Młodego Przemysłu  
 uczennica Tetiana Zahovora – Ambasador Młodego Przemysłu  

 
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego  

 uczeń Albert Skoczylas - Ambasador Młodego Przemysłu 
 uczeń Jakub Tajber - Ambasador Młodego Przemysłu 

 
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego  

 uczeń Krystian Kałmuk - Ambasador Młodego Przemysłu 
 uczeń Krzysztof Kucharczyk - Ambasador Młodego Przemysłu 
 uczeń Radosław Nalberski - Ambasador Młodego Przemysłu 
 uczeń Oskar Pietrykowski - Ambasador Młodego Przemysłu 

 
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych 

 uczennica Emilia Chuda – Ambasador Młodego Przemysłu  
 uczeń Hubert Janeczek - Ambasador Młodego Przemysłu 
 uczennica Weronika Nocuń - Ambasador Młodego Przemysłu 
 uczeń Łukasz Spółczyński - Ambasador Młodego Przemysłu 

 
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II 

 uczeń Jakub Barwaniec - Ambasador Młodego Przemysłu 
 uczennica Julia Stobrawa - Ambasador Młodego Przemysłu 

 
Tegoroczna nowością było wręczenie pamiątkowych medali dla osób i instytucji 
współpracujących z Izbą a tym samym, które aktywnie wspierają podejmowane przez nas 
działania i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Serdecznie dziękujemy za  Państwa 
obecność i możliwości współpracy.   
Medale otrzymali: 

 Izabela Domogała - Wicemarszałek Województwa  
 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydenta Miasta Częstochowy  
 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza  

w Częstochowie  
 Politechnika Częstochowska  
 Dariusz Jadczyk - Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w 

Częstochowie  
 Włodzimierz Biniek – Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości  
 Marcin Kozak – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego  

w Częstochowie S.A. 
 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  
 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku  
 Sławomir Bubel – Dyrektor Oddziału w Częstochowie ING Bank Śląski S.A.  
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Uroczystość swoim występem zaszczycił Zespół Chłopcy z Placu Broni.  

.  
 

KONKURS „JURAJSKIE OLIMPY” 
 

Autorska propozycja Prezesa Zarządu Andrzeja Broniewskiego wprowadzenie nowej 
kategorii nagród przyznawanych przez RIPH w Częstochowie. Celem Konkursu 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. Nagrody po raz pierwszy zostaną wręczone w 2020 roku, podczas 
obchodów 30-lecia RIPH w Częstochowie.  

 
 

WYDAWNICTWO MONOGRAFII Z OKAZJI 800-LECIA MIASTA 
CZĘSTOCHOWY  

 
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.  

 
 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 

 
1. Wydawnictwa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie 

 
 Newsletter gospodarczy RIPH w Częstochowie: 
 

Izba wychodząc naprzeciw regionalnym przedsiębiorcom od sierpnia 2011 roku 
nieprzerwanie realizuje inicjatywę, jaką jest cotygodniowy Newsletter gospodarczy. 

Formuła wydawnicza opiera się na wersji krótkiego informatora - zawierającego 
zarówno wiadomości gospodarcze, jak również oferty i zaproszenia. 

Newsletter gospodarczy rozsyłany jest cotygodniowo w każdy piątek za pomocą poczty 
elektronicznej do członków Izby, starostw oraz gmin z terenu działania Izby, instytucji 
okołobiznesowych, Regionalnych Izb Gospodarczych, jak również innych zainteresowanych 
osób. 

W 2013 roku forma Newslettera gospodarczego została rozbudowana i oprócz 
informacji od firm, instytucji zewnętrznych informator został poszerzony o wiadomości 
dotyczące działalności Izby. Obecnie informacje w nim zamieszczane są podzielone na trzy 
kategorie tematyczne: 

 Aktualności – zawierają informacje o wydarzeniach, które odbędą się w najbliższym 
tygodniu, w których uczestniczyć będą przedstawiciele Izby. 

 Z życia Izby – stanowią informacje o wydarzeniach, w których uczestniczyli 
przedstawiciele, członkowie Izby. 

 Pozostałe informacje – wszystkie pozostałe widomości, w tym zaproszenia, oferty, 
reklamy. 



 8  

W 2018 roku zmieniliśmy szatę graficzną oraz formułę wydawania Newsletter. 
Newsletter RIPH w Częstochowie jest cotygodniowo publikowany na stronie internetowej 
www.riph.eu, na które znajdują się wszystkie piątkowe wydania wydawnictwa.   
 
 
 Książeczka JPR 2019: 

 
Książeczka poświęcona jest Laureatom XIX Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”. 

Tegoroczna Książeczka została wydana w wersji elektronicznej, rozesłanej do laureatów 
Konkursu. 

W wydawnictwie znajdują się opisy produktów oraz usług zgłoszonych przez firmy 
biorące udział w Konkursie, zamieszczana jest również lista Laureatów Konkursu „Jurajski 
Produkt Roku” z lat ubiegłych. 

 
2. Sąd Arbitrażowy 

 
Nasza Izba posiada swój Sąd Arbitrażowy, którego działalność powinna znacznie 

usprawnić rozwiązywanie sporów majątkowych pomiędzy podmiotami prowadzącymi 
działalność gospodarczą. W swoim zamyśle inicjatywa związana z utworzeniem Sądu 
Arbitrażowego ma głównie przyczyniać się do rozstrzygania sporów dotyczących praw 
majątkowych. Wybitni, obdarzeni wieloletnim doświadczeniem, prestiżem i poważaniem 
praktycy dyscyplin prawa stanowią podstawę niezawisłości, bezstronności prowadzonych 
postępowań oraz poświadczają swoim autorytetem jakość orzecznictwa. Niższe opłaty za 
czynności Sądu, krótszy okres rozpatrywania spraw oraz zatrudnienie ekspertów w dziedzinie 
prawa powinny spotkać się z zainteresowaniem przedsiębiorców. 

Skład Prezydium Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Częstochowie nie uległ zmianom. W jego skład wchodzą: Jacek Będkowski - Prezes Sądu, 
Grzegorz Biewald - Wiceprezes Sądu oraz Maria Kosiarz - Szewczykowska - Wiceprezes 
Sądu. 

W 2016 r. Prezydium Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Częstochowie ustanowiło arbitrami Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Częstochowie: Pana Tomasza Ogłazę, Pana Tomasza Cyrol oraz 
Radosława Karysia. 

W dniu 21 czerwca 2016 roku ze względu na rosnące zainteresowanie alternatywnymi 
metodami rozwiązywania sporów cywilnych; sporów gospodarczych, sporów konsumenckich 
podpisano porozumienie z mediatorem adw. Cezarym Rogulą. Mediacja ma służyć 
rozwiązywaniu sporów sądowych i pozasądowych w drodze mediacji.  

W 2019 roku Prezes Zarządu RIPH w Częstochowie rozszerzył zakres współpracy z 
mecenasem Jackiem Będkowskim Prezesem Sądu Arbitrażowego. W ramach tej współpracy 
Izby będzie świadczyć pomoc prawną dla zainteresowanych.  

Życzymy wszystkim przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie, aby nie musieli w ogóle 
korzystać z pomocy sądów, a gdy już taka konieczność wystąpi zachęcamy do korzystania  
z usług Sądu Arbitrażowego działającego przy Izbie, który rozwiąże wynikłe spory w sposób 
szybki, fachowy oraz dyskretny. 

 
 
3. Legalizacja dokumentów handlowych 

 
Zespół Izby świadczy usługi w zakresie legalizacji dokumentów eksportowych  

w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie dla przedsiębiorców z naszego regionu. 
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Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu 
międzynarodowym. 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zalegalizowano 149 dokumentów 
handlowych dla różnych firm oraz wydano 2 świadectwa pochodzenia na druku Krajowej 
Izby Gospodarczej w Warszawie. 

 
4. Zespół Rzeczoznawców 

 
W roku 2019 na zlecenie zewnętrzne Zespół Rzeczoznawców RIPH w Częstochowie 

przygotowany do wydawania opinii w szerokim zakresie aspektów technicznych, handlowych 
i prawnych w odniesieniu do problematyki gospodarczej, z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów i zasad współżycia społecznego wykonał 5 ekspertyzy na zlecenie następujących 
firm:  

 GUSS – EX Sp. z o.o. z Warszawy – 2 ekspertyzy Rzeczoznawca RIPH  
w Częstochowie Jarosław Jasiński; 

 Grzegorz Błoński Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
METAL MAX z Koziegłów – 1 ekspertyza Rzeczoznawca RIPH w 
Częstochowie Jarosław Jasiński; 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie – 1 
ekspertyza Rzeczoznawca RIPH w Częstochowie Sławomir Królak  

 GTV Poland Sp. z o.o.; Sp. komandytowa – 1 ekspertyza Rzeczoznawca RIPH 
w Częstochowie Jarosław Jasiński  

 
Opinie zostały wydane przez Rzeczoznawców RIPH w Częstochowie: 

 Pana Jarosława Jasińskiego specjalizującego się w zakresie inżynierii 
materiałowej i powierzchni, obróbce cieplnej i chemicznej, oraz ochronie przed 
korozją i spawalnictwie.  

 Pana Sławomira Królaka specjalizującego się w chłodnictwa i branży 
motoryzacyjnej.  

 
Obecnie istnieje możliwość uzyskania opinii w następujących dziedzinach: planowanie 

i wycena biznesu, Unijne Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, technika 
motoryzacyjna, wyroby tekstylne i przemysł włókienniczy, krajowy transport drogowy, 
dźwignice i przenośniki maszyny robocze ciężkie, materiałoznawstwo i obróbka cieplna 
metali, samochodowe chłodnictwo transportowe, prawo gospodarcze, budownictwo ogólne, 
zamówienia publiczne, doradztwo inwestycyjne - budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe 
oraz doradztwo gospodarczo - podatkowe. 
 
 

5. Szkolenia 
 

Zarząd RIPH w Częstochowie stara się dostosować ofertę szkoleniową do aktualnych 
potrzeb przedsiębiorców, jak również wymogów współczesnej technologii informatycznej 
oraz zmian związanych z nowelizacjami aktów prawnych niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Szkolenia organizowane są przy współpracy z doświadczonymi 
trenerami oraz instytucjami, z którymi w oparciu o dotychczasowe dokonania utrzymujemy 
relacje partnerskie. 

 
 Spotkanie z branżą rolno-spożywczą  
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W dniu 28 lutego 2019 roku w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
Al. Armii Krajowej 13/15 odbyło się współorganizowane przez RIPH w Częstochowie  
i władze UJD w Częstochowie spotkanie warsztatowe z cyklu „Naukowcy dla 
przedsiębiorców”. Podczas spotkania omówione zostały możliwości współpracy 
Uniwersytetu z przedsiębiorstwami branży rolno-spożywczej w obszarze B+R oraz 
perspektywy innowacyjnego rozwoju rynku rolno-spożywczego w regionie.    
 
 Szkolenie z zakresu zmian w prawie pracy  
 

W dniu 21 marca 2019 roku RIPH w Częstochowie miała zorganizować szkolenie z 
zakresu zmian w prawie pracy obowiązujących w 2019 roku. Szkolenie miało być 
przeprowadzone przez Inspektora Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy w Częstochowie dr 
Olgierda Kucharskiego. Jednakże ze względów na zmiany w przepisach dotyczących 
prowadzenia szkoleń przez Inspektorów szkolenie musiało zostać odwołane.  
 
 Szkolenie z zakresu sukcesji w firmach rodzinnych.  
 

We wtorek 12 lutego 2019 r., w sali szkoleniowej firmy Polontex mieszczącej się przy 
ul. Rejtana 25 w Częstochowie, odbyły się warsztaty z zakresu sukcesji międzypokoleniowej 
pn. „Identyfikacja ryzyk związanych z sukcesją międzypokoleniową oraz sposoby 
zarządzania tymi ryzykami” współorganizowane we współpracy przez Regionalną Izbę 
Przemysłowo-Handlową w Częstochowie, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i 
Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.  
Warsztaty poprowadzili Radcy Prawni z Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. Pan 
Michał Mieszkiełło wspólnie z Panią Katarzyną Karpiuk.  
 
 Szkolenie dla księgowych 
 

W dniu 8 października 2019 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu zmian w prawie 
podatkowym VAT i CIT obowiązujących w 2019 i 2020 roku. Szkolenie poprowadził Radca 
Prawny z Kancelarii HPM Michał Hankus wspólnie z Radcą Prawnym Piotr Michałowski.   
 

 Szkolenia w ramach realizacji projektu „Śląska akademia kompetencji językowych i 
komputerowych” 

 
Od września 2019 roku RIPH w Częstochowie jest Punktem Kontaktowym  

w projekcie „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych”, co wiąże się  
z prowadzeniem rekrutacji uczestników i przyjmowaniem dokumentów aplikacyjnych do 
udziału w projekcie.  

Od października 2019 roku RIPH w Częstochowie realizuje jak podwykonawca 
powyższy projekt, w ramach którego osoby pracujące powyżej 25 roku życia z terenu 
województwa śląskiego mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach językowych  
i komputerowych. Projekt jest realizowany we współpracy z firmą Business Center 1  
Sp. z o.o. z Katowic. Liderem Projektu jest Izba gospodarcza w Tychach. Projekt ma na celu 
podniesienie kompetencji językowych i komputerowych w szczególności wśród osób z grup 
defaworyzowanych: 

 Kobiety; 
 Osoby 50 +; 
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 Osoby o niskich kwalifikacjach;  
 Osoby z terenów wiejskich; 
 Osoby z niepełnosprawnościami. 

Projekt zakłada udział w kursach w wymiarze 120 h lekcyjnych kursy językowe i 128 h 
lekcyjne kursy komputerowe, zakończonych egzaminem zewnętrznym. RIPH  
w Częstochowie prowadzi szkolenia na terenie miasta Częstochowy, jak również  
w miejscowościach ościennych, w zależności od zamieszkania rekrutowanych uczestników 
kursów. Wymogiem jest utworzenie grupy składającej się z 12 osób – kursy językowe; 8 osób 
– kursy komputerowe. Za każdą zorganizowaną grupę Izba otrzymuje wynagrodzenie,  
z którego część przeznacz na pokrycie kosztów wynajmu sal i wynagrodzenia dla trenerów.  
 
 
 
 Szkolenia z zakresu BHP  

 
W listopadzie RIPH w Częstochowie na zlecenie spółki POLONTEX S.A. 

przeprowadziła szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników spółki. 
Szkolenie prowadził BHP-owiec Ryszard Trojanowicz.  

 
6. Spotkania dla przedsiębiorców: 

 
 Spotkania na rzecz wspierania i rozwoju szkolnictwa. 
 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie 
 
a) Udział przedstawicieli RIPH w Częstochowie w cyklicznych spotkaniach 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. 

 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  
 

b) Uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach z Rektor UJD prof. dr hab. Anną Wypych-
Gawrońska. Spotkanie poświęcone współpracy na rzecz wspierania i rozwoju 
szkolnictwa wyższego – organizacja praktyk i staż oraz dni otwartych w 
przedsiębiorstwach. Prezes Zarządu RIPH w Częstochowie Andrzej Broniewski został 
wybrany Członkiem Rady Biznesu działającej przy UJD w Częstochowie, której 
zadaniem jest działalność na rzecz szkolnictwa wyższego. 

 
 Organizacja spotkania integracyjnego dla przedsiębiorców i ich rodzin tzw. Piknik 

„Bezpieczne wakacje 2019” 
 
W dniu 19 czerwca 2019 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie we 
współpracy z Akademią ENDURO zorganizowała pierwszy w Częstochowie Jurajski Piknik 
Bezpieczne Wakacje 2019, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo podczas 
wakacyjnego wypoczynku. Wśród zaproszonych przez organizatorów gości były: Komenda 
Miejskiej Policji w Częstochowie, Państwowa Straż Pożarna w Częstochowie, Wojewódzki 
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Ośrodek Doskonalenia Kierowców w Częstochowie, Jurajskie Stowarzyszenie Ratownictwa 
Medycznego „JURA-CORDIS”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Oddział w Częstochowie, Salon samochodowy TOYOTA Częstochowa, sklep rowerowy 
BIKE ATELIER.  
 
 
 Wigilia samorządu gospodarczego. 
 

W dniu 11 grudnia 2019 r. zorganizowaliśmy spotkanie wigilijno-opłatkowe 
samorządu gospodarczego. Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele 
środowisk i organizacji, z którymi Izba współpracowała w minionych latach m.in. 
przedsiębiorcy, przedstawiciele spółek miejskich, przedstawiciele Urzędu Miasta, 
Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele Uczelni Wyższych i szkół 
zawodowych, przedstawiciele samorządu gospodarczego ROP i CIRZEM. 
 

7. Zarząd Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie wystąpił  
w 2019 roku z wnioskami o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia;  
Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz złożył wniosek o wpis na listę podmiotów 
należących do Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych  
i Średnich Przedsiębiorców. W wszystkich wskazanych wpisach RIPH  
w Częstochowie została pozytywnie oceniona i wpisana do rejestrów.  

 
 Zarząd Izby aktywnie uczestniczył w spotkaniach: 

 
 organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Częstochowie poświęconych 

realizacji partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia i rynku pracy;  
 z Naczelnikiem Wydziału Funduszu Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta 

Częstochowa i Kierownik Centrum Obsługi Inwestora – współorganizacja  
III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego.  

 Z Prezydentem Miasta Częstochowy – wydanie wspólnego opracowania pamiątkowej 
Monografii z okazji 800-lecia Miasta Częstochowy 

 w organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach m.in. 
uroczystości wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji; IX Europejskim 
Kongresie Gospodarczym; organizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego uroczystości wręczenia nagród Czarne 
Diamenty 2019, w uroczystości wręczenia nagród Promotora Częstochowskiej 
Gospodarki, w uroczystości wręczenia nagród Starosty Powiatu Częstochowskiego.    

.  
 
 

Za Zarząd RIPH w Częstochowie 

 
Częstochowa, dnia 23 czerwca 2020 r.  
 

 


