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Cel: własny biznes
Wspieranie przedsiębiorczości stało się
w ostatnich latach ważnym elementem
przeciwdziałania bezrobociu. Tyski Powiatowy Urząd Pracy oraz Okręgowa Izba
Przemysłowo-Handlowa udzielają dotacji
na założenie własnej firmy. Osoby rozpoczynające działalność mogą liczyć na ulgi
czynszowe przy wynajęciu lokali miejskich. Dlaczego mamy się bać „pójścia
na swoje”?

Dotacje

Z

ałożenie własnej firmy nie jest trudne pod
warunkiem, że rzeczywiście wykażemy się
przedsiębiorczością i dobrym pomysłem na biznes. Ze względu na ważną rolę, jaką małe i średnie
przedsiębiorstwa odgrywają dla wzrostu gospodarczego, strategię wspierania przedsiębiorczości
realizuje coraz więcej gmin. Ulgi, dotacje i uproszczenie procedur sprawiają, że założenie własnej
firmy nie jest już drogą przez mękę i może okazać się dobrym, alternatywnym rozwiązaniem
dla osób mających kłopoty ze znalezieniem sobie
miejsca na rynku pracy.

Jak zacząć?
Pierwszym formalnym krokiem w procedurze założenia firmy jest złożenie wniosku w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta.
Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
jesteśmy zobowiązani dokonać w miejscowości, w której jesteśmy zameldowani, bez względu
na to gdzie zamierzamy działalność prowadzić.
Od 31 marca br. wszystkie czynności związane
z ewidencją (wpis, wykreślenie, zmiany) są bezpłatne.
Dokumentem, jaki musimy mieć przy sobie
przy składaniu wypełnionego wniosku jest dowód
osobisty. Formularz wniosku otrzymamy na miejscu, możemy go też pobrać ze strony internetowej
Urzędu (www.umtychy.pl, zakładka „co i gdzie załatwić”).
Wniosek można złożyć w holu głównym
Urzędu Miasta, w okienku Wydziału Działalności
Gospodarczej. Osoba przyjmująca sprawdzi czy
jest on dobrze wypełniony. – Co ważne, we wniosku, trzeba już określić wybraną formę opodatkowania, np. księga przychodów i rozchodów
– mówi Jerzy Gospodarek, Naczelnik Wydziału
Działalności Gospodarczej. – Dlatego przed złożeniem wniosku warto w Urzędzie Skarbowym
lub wybranym biurze rachunkowym zasięgnąć informacji jaka forma rozliczenia będzie najbardziej
korzystna dla planowanej przez nas działalności.

Magdalena Kielesz, z wykształcenia
pedagog, prywatnie matka trojga dzieci.
Dotację otrzymaną w ramach projektu
„Samozatrudnienie Twoją Szansą”
przeznaczyła na remont i wyposażenie
pomieszczeń, w których 1 września
rozpoczął działalność punkt przedszkolny
„Maluszkowo”.

dluje tutaj od momentu powstania targowiska,
czyli od 2003 roku. Najczęściej zwalniają się miejsca najmniej atrakcyjne – tzw. garaże, w których
rodzaj możliwej do prowadzenia działalności jest
mocno ograniczony.
Oczywiście pozostaje jeszcze rynek nieruchomości prywatnych – tutaj najlepszym źródłem informacji będą agencje nieruchomości i portale internetowe.

Maria Ślusarczyk, rehabilitantka.
Niebawem uruchomi własny gabinet dzięki
środkom przyznanym jej przez OIPH,
które w całości przeznaczyła na zakup
najnowocześniejszego sprzętu m.in.
do krioterapii, laseroterapii oraz zabiegów
metodą PNF (pobudzanie czucia głębokiego
u pacjentów po udarach mózgowych).

O wpisie nowego podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej Wydział powiadamia Urząd
Skarbowy, ZUS oraz Główny Urząd Statystyczny.
Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie, przedsiębiorca musi osobiście zgłosić się do w/w instytucji
i również wypełnić odpowiednie dokumenty.
Wydział Działalności Gospodarczej UM Tychy
I piętro, sektor I a, pok. 103, tel. (032) 776-31-03
e-mail: dzialalnosc@umtychy.pl

Wynajęcie lokalu
Jeżeli mamy tylko pomysł, a nie dysponujemy
własnym lokalem na prowadzenie działalności,
trzeba rozejrzeć się za wynajęciem odpowiedniego pomieszczenia. Dla osób zakładających działalność po raz pierwszy miasto przewidziało preferencyjne warunki wynajmu lokali w budynku
„Balbina” przy ul. Barona 30. – Budynek został
wniesiony przy udziale środków unijnych – mówi
Hanna Skoczylas, naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej UM. – Już w początkowych założeniach było wydzielenie jednej strefy pod wynajem
na preferencyjnych warunkach, w drodze przetargów ograniczonych, dla osób zakładających działalność po raz pierwszy. Ponadto, przez pierwsze
sześć miesięcy wynajmujący zapłaci tylko 50 proc.
wylicytowanej stawki czynszowej, przez kolejne
sześć miesięcy 75 proc., a pełną stawkę dopiero
po roku wynajmowania. Takie warunki wynajmu
będą obowiązywać przez pięć lat od momentu oddania budynku do użytku, czyli od 6 czerwca 2005
roku.
Większość lokali z zasobów miejskich wynajmowana jest w drodze przetargów nieograniczonych. Informacje o aktualnych przetargach
dostępne są na stronie www.umtychy.pl (zakładka „przetargi”). Ogłoszenia publikowane są również „Twoich Tychach” oraz wywieszane na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Lokalu pod działalność można też poszukać
w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. – Ogłoszenia o lokalach aktualnie wolnych lub będących
w okresie wypowiedzenia publikujemy na stronie
internetowej www.oskard.tychy.pl, w spółdzielczej
gazetce i na tablicy ogłoszeń w naszej siedzibie –
mówi Marta Pałczyk z Działu Lokali Użytkowych
TSM OSKARD.
Można też ustawić się w kolejce chętnych
do wynajęcia boksu w pomieszczeniach Tyskich
Hal Targowych, jednak tutaj miejsca zwalniają się
rzadko. – Najemcy raczej nie rezygnują ze swoich
dotychczasowych miejsc – mówi Piotr Sobczyk,
dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych,
administratora obiektu. – Większość z nich han-

Najważniejszą rzeczą przy uruchomieniu własnej firmy pozostaje jednak kapitał, jakim dysponujemy. Jeżeli jest niewystarczający, możemy skorzystać z dotacji, jakich w Tychach udzielają dwie
instytucje: Powiatowy Urząd Pracy oraz Okręgowa
Izba Przemysłowo-Handlowa. O środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP-u mogą starać
się osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które
w okresie ostatniego roku nie prowadziły działalności, nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych i nie otrzymały
innych środków publicznych na podjęcie działalności. – W tym roku rozdysponowaliśmy już całą
pulę przeznaczoną na dotacje – mówi Anna Szczęsny-Michalak, Zastępca Dyrektora PUP-u. – Jednak z uwagi na duże zainteresowanie, wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z wnioskiem o przyznanie środków rezerwowych.
Na przełomie października i listopada będziemy
mieć informacje czy zostaną nam przyznane dodatkowe pieniądze na ten cel.
Obecnie trwa również nabór do III edycji projektu „Samozatrudnienie Twoją Szansą”, realizowanego przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach.
W ramach projektu wsparcie zostaje przyznane najlepiej rokującym pomysłom na biznes. Wysokość dotacji może sięgać 40 tys. zł, jednak z uwagi na duże zainteresowanie (w dotychczasowych
edycjach wpłynęło do Izby łącznie ok. 250 wniosków) średnia wysokość dotacji wynosi ok. 30 tys.
zł. – W ten sposób możemy objąć programem
więcej osób – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes
Zarządu OIPH. – Oprócz jednorazowej dotacji
na uruchomienie firmy przyznajemy wsparcie pomostowe, czyli zwrot kosztów operacyjnych w wysokości do 1.100 zł miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach
12 miesięcy prowadzenia działalności.
Kto może przystąpić do projektu? – Preferowane są kobiety, głównie w wieku do 25 lat oraz
powracające z urlopów wychowawczych i macierzyńskich, ponadto osoby długotrwale bezrobotne. – Jednak złożyć wniosek może każdy – mówi
Z. Gieleciak. – Do tej pory przy pomocy dotacji
przyznawanych przez Izbę powstały 62 firmy, które funkcjonują na rynku i mają się dobrze. Termin
składania wniosków do trzeciej edycji projektu
upływa 2 października.

Szczegółowych informacji udziela:
Okręgowa
Izba
Przemysłowo-Handlowa
w Tychach, ul. Grota-Roweckiego 42, pok. 331
Tel. (32) 327‑72‑77, www.izba.tychy.pl

Po informację
Zarówno osoby planujące założyć własną firmę, jak i te, które już prowadzą działalność, mogą
korzystać ze środków unijnych na rozwój przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się na co możemy
liczyć, jak przygotować wniosek i gdzie starać się
o fundusze, warto skorzystać z Punktów Konsultacyjnych, świadczących bezpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców. Punkty takie prowadzone są m.in. przez Centrum Przedsiębiorczości SA
w Woli oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Na indywidualną konsultację najlepiej
umówić się telefonicznie.

Punkt Konsultacyjny Centrum Przedsiębiorczości SA: Dyżury konsultanta Cechu Rzemiosł
i Przedsiębiorczości przy ul. Damrota 66 w Tychach: drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
Tel. (32) 211-91-77 w. 28, (32) 211-99-31, e-mail:
spk.wola@cpsa.com.pl; www.cpsa.com.pl
Punkt Konsultacyjny Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: ul. Opolska 15, 40‑084 Katowice, tel. 032 351‑11‑80, 032 351‑11‑96  
e-mail: info@rig.katowice.pl
Teksty: SZ

IX Tyskie Dni
Literatury
Małgorzata
KaliNASZE
cińska, Marek KraTYCHY
jewski,
Agnieszka
Fitkau-Perepeczko –
to tylko niektóre z gwiazd tegorocznych Tyskich
Dni Literatury.
Na wszystkie imprezy odbywające się w ramach TDL wstęp jest bezpłatny. Tyszanie spotkają się ze swoimi ulubionymi pisarzami, podróżnikami i artystami. Będą też warsztaty,
koncerty i wystawy. Drugi tydzień poświęcony
naszemu miastu wpisuje się w obchody 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej.
Program IX TDL:
æ Poniedziałek, 5 października
Godz. 17, Szkoła Muzyczna, al. Niepodległości
53, spotkanie z Agnieszką Fitkau-Perepeczko.
æ Wtorek, 6 października
Godz. 10, filia nr 13, ul. Dmowskiego 13, warsztaty biblioterapeutyczne pt. „Książka pomaga
żyć”.
Godz. 18, filia nr 3, ul. Batorego 9, spotkanie
z Ryszardem Zawadą, podróżnikiem, alpinistą,
autorem książki „Góry płaczą miłością”;
æ Środa, 7 października
Godz. 10.30, filia nr 2, pl. św. Anny 1, godz. 14,
filia nr 7, al. Niepodległości 110 , spotkania z Izabellą Klebańską, autorką książek, m.in. „Jak
dżdżownica Akolada o muzyce opowiada”.
Godz. 17, filia nr 13, ul. Dmowskiego 33 spotkanie z Markiem Krajewskim, autorem kryminałów;
æ Czwartek, 8 października
Godz. 10.30, filia nr 12, ul. Zaręby 31, godz. 14
filia nr 7 (al. Niepodległości 110) dwa spotkania
dla najmłodszych z Ewą Chotomską, czyli ciotką Klotką z „Tik-taka”, reżyserką, założycielką
zespołu „Fasolki”.
æ Piątek 9 października
Godz.12, filia nr 7, al. Niepodległości 110, spotkanie z Martą Fox, poetką, powieściopisarką, felietonistką.
Godz. 17, filia nr 13, ul. Dmowskiego 33 spotkanie z Henrykiem „Hakiem” Kaźmierczakiem,
bardem, poetą, podróżnikiem.
æ Sobota, 10 października
Godz. 17, Biblioteka Centralna, ul. Kard. Wyszyńskiego 27, wernisaż wystawy tyskich artystów nieprofesjonalnych, skupionych wokół
grupy „Paleta”.
æ Poniedziałek, 12 października
Godz. 17, Biblioteka Centralna, spotkanie z Bogdanem Prejsem, dziennikarzem, autorem kilku
tomów i arkuszy poetyckich oraz książek.
æ Wtorek, 13 października
Godz. 17, Biblioteka Centralna, spotkanie
z Danutą Wencel, nauczycielką, tłumaczką,
pomysłodawczynią i współorganizatorką Dni
Szwecji.
æ Środa, 14 października
Godz. 17, Biblioteka Centralna, spotkanie
z o. Emilem Mirosławem Pacławskim – franciszkaninem Prowincji Wniebowzięcia NMP,
proboszczem parafii św. Franciszka i św. Klary
w Tychach.
æ Czwartek, 15 października
Godz. 13, filia nr 7, al. Niepodległości 110, spotkanie dla najmłodszych z Marią Misiorek, autorką książeczek m.in.: „Leśne przedszkolaki”.
æ Piątek, 16 października
Godz. 17, Szkoła Muzyczna, spotkanie z autorką „Domu nad rozlewiskiem”, Małgorzatą Kalicińską.
Godz. 19.30, Biblioteka Centralna, koncert
bluesowy tyszanki Agnieszki Łapki, malarki,
absolwentki ASP w Katowicach.
Wystawy odbywające się w czasie trwania TDL:
Prezentacja dorobku zaproszonych gości – Galeria „Ósemka” w Bibliotece Centralnej ul. Kard.
Wyszyńskiego 27;
Szczyty świata i ich zdobywcy w filii nr 3 ul. Batorego 9
Tyska Paleta – Galeria” Ósemka” w Bibliotece
Centralnej ul. Kard. Wyszyńskiego 27;
Wystawa Osób Niepełnosprawnych – Galeria
„W Bramie” w filii nr 13 ul. Dmowskiego 33;
Wystawa Katarzyny Nowak- Zagórskiej – Galeria „Prowizorka” w filii nr 11 ul. Kopernika 3

