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Złożenie wniosku o wpis 
do ewidencji działalności 
gospodarczej drogą elek-
troniczną było możliwe 
w Urzędzie Miasta Tychy 
już od pewnego czasu. Jed-
nak od 1 lipca obowiązują 
nowe przepisy, według któ-
rych jest to usługa świad-
czona centralnie tylko przez 
Ministerstwo Gospodarki.

Osoby, które sprawy związane 
z działalnością gospodarczą 

załatwiały do tej pory drogą elek-
troniczną, nadal mogą to robić, 
zauważą jednak pewne zmiany. 
1 lipca przestały być dostępne 
karty usług Urzędu Miasta Ty-
chy (podpięte do opisów usług 
na platformie ePUAP) obejmu-
jące: wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej, wznowie-
nie działalności gospodarczej, 
zmiana wpisu w ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, zawiesze-
nie działalności gospodarczej, 
zawiadomienie o zaprzestaniu 

wykonywania działalności go-
spodarczej.

Założyć działalność gospo-
darczą przez internet (a także 
zawiesić ją, wznowić lub doko-
nać zmian we wpisie do ewiden-
cji) możemy korzystając z nowe-
go formularza CEIDG-1 (Wpis 
do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospo-
darczej) dostępnego na www.ce-
idg.gov.pl lub www.firma.gov.pl. 
Powyższej usługi nie świadczą 
już jednak poszczególne urzędy 
miast i gmin, lecz Ministerstwo 
Gospodarki. W nowym syste-
mie, dzięki automatycznemu 
przepływowi danych, możliwe 
jest załatwienie sprawy w cią-
gu jednego dnia! Przypomina-
my, że z usługi mogą korzystać 
osoby posiadające podpis elek-
troniczny lub profil zaufany, 
który jest bezpłatną usługą do-
stępną na elektronicznej Plat-
formie Usług Administracji Pu-
blicznej (ePUAP).

Sylwia wiTMan

według informacji podawa-
nych przez ogólnopolskie 
media, co czwarty polski 
maturzysta nie zdał w tym 
roku egzaminu dojrzałości, 
a większość z nich nie pora-
dziła sobie z obowiązkową 
od 2010 roku matematyką. 
Tyscy uczniowie na szczę-
ście nie mieli z królową nauk 
większych kłopotów – po-
dobnie zresztą jak z pozosta-
łymi przedmiotami. Uzyskali 
świetne wyniki.

I Liceum Ogólnokształcące im. 
L. Kruczkowskiego okazało się 

pierwsze nie tylko z nazwy. Maturę 
zdali w tym roku wszyscy ucznio-
wie „Kruczka”, którzy do niej przy-
stąpili. Maturzyści z innych tyskich 
liceów również spisali się znakomi-
cie, chociaż żadnej innej szkole nie 
udało się już uzyskać stuprocen-
towej zdawalności. We wszystkich 
jednak maturę zdało więcej niż 
90 proc. uczniów przystępujących 
do egzaminu.

Matma nie taka 
straszna

– Jesteśmy bardzo dumni z na-
szych maturzystów i bardzo się cie-
szymy – mówi Joanna Wojtynek, 
dyrektor I LO w Tychach. – Taki 
wynik nie byłby możliwy bez za-
angażowania zarówno nauczycieli, 
jak uczniów i ich rodziców. Prawie 

wszyscy nauczyciele przedmio-
tów maturalnych są państwowy-
mi egzaminatorami maturalnymi. 
Oni sprawdzają prace maturzy-
stów więc tym samym wiedzą jak 
przygotować młodzież do matury. 
Prowadzą też dodatkowe zajęcia – 
konsultacje dla klas maturalnych. 
Oprócz przygotowania na lekcji 
istotne jest, żeby uczeń mógł po-
rozmawiać ze swoim nauczycie-
lem podczas bardziej kameralnych 
spotkań.

Jak przyznaje Joanna Wojty-
nek, największym postrachem ma-
turzystów, szczególnie w klasach 
humanistycznych, jest matematy-
ka. – Dlatego w styczniu ruszyły 
zajęcia dodatkowe z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, 
w ramach projektu unijnego „In-
westycja w wiedzę. Szkolny klub 

młodego naukowca”.  Mają one słu-
żyć m.in. lepszemu przygotowaniu 
do egzaminu dojrzałości. Ze strony 
ucznia wymaga to dodatkowej pra-
cy, bo są to powtórki, które trwają 
przez cały rok – mówi.

najlepsi 
w województwie

Obok liceów ogólnokształcą-
cych, nieźle zaprezentowały się też 
tyskie technika. Tylko w jednym 
z nich egzamin maturalny zdało 
mniej niż 80 proc. przystępujących 
do niego uczniów. Biorąc pod uwa-
gę średni poziom zdawalności eg-
zaminu maturalnego w wojewódz-
twie śląskim (niecałe 76 proc.) 
tyscy maturzyści mogą być ze swo-
ich wyników naprawdę dumni.

Średnia tegoroczna zdawal-
ność matury w Tychach to 78,58. 
Wartość ta byłaby jednak znacz-
nie wyższa, gdyby wziąć pod uwa-
gę tylko szkoły publiczne. Tu-
taj wskaźnik wyniósł 84,04 proc. 
To najwyższy wynik w wojewódz-
twie wśród miast powiatowych! 
– Po raz pierwszy zdarzyło się, 
że mamy lepszy wynik nawet niż 
Bielsko-Biała, miasto od wielu lat 

przodujące w województwie – 
mówi Daria Szczepańska, zastęp-
ca prezydenta miasta ds. społecz-
nych.

w szkołach 
niepublicznych

Niestety znacznie gorzej pora-
dzili sobie maturzyści zdający eg-
zamin w szkołach niepublicznych. 
Dodajmy, że w 14 szkołach nie-
publicznych w Tychach zdawało 
w tym roku maturę 120 osób (dane 
Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej). Zdało ją zaledwie 27 uczniów 
(22,5 proc.). Dla porównania:  
w 9 tyskich szkołach publicznych 
zdawało w tym roku egzamin doj-
rzałości 1234 uczniów, z czego zda-
ło ją ponad 84 proc.

Gdzie leży przyczyna tak sła-
bego wyniku szkół niepublicznych? 
Tychy nie są tu wyjątkiem, w całym 
województwie maturzyści ze szkół 
niepublicznych wypadli bardzo 
słabo (np. w powiatach gliwickim 
i wodzisławskim żaden z przystę-
pujących uczniów nie zdał matury, 
w raciborskim zdał ją jeden uczeń 
na 32 przystępujących). – Samo-
rządy nie mają niestety żadnego 
wpływu na szkoły niepubliczne, 
pomimo że korzystają one z sub-
wencji oświatowej – mówi Daria 
Szczepańska. – Przyczyną słabych 
wyników są, jak sądzę niewygóro-
wane kryteria na etapie rekrutacji 
do szkoły, małe wymagania wobec 
uczniów i niski poziom nauczania. 
Potem, przy jednobrzmiącym eg-
zaminie dla całego kraju, te różnice 
dają o sobie znać.

– Jest zróżnicowanie w dota-
cjach przyznawanych w ramach 
subwencji oświatowej szkołom nie-
publicznym – wyjaśnia Krystyna 
Solarek, zastępca dyrektora Miej-
skiego Zarządu Oświaty. – Szkoły 

niepubliczne dla młodzieży, które 
realizują obowiązek nauki dostają 
dotację równą wartości 100 proc. 
subwencji przypadającej na jed-
nego ucznia w szkole publicznej w 
Tychach. Natomiast szkoły niepu-
bliczne dla dorosłych (takich jest 
w Tychach większość – przyp. red.) 
otrzymują 50 proc. tej wartości.

Powyżej średniej
Na świetne wyniki matur 

uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych pracowali intensywnie przez 
trzy lata nauki. Ale tak naprawdę 
praca zaczyna się dużo wcześniej. 
Obrazem tego mogą być tegorocz-
ne wyniki egzaminów kończących 
szkołę podstawową. Tu wyniki ty-
skich uczniów również są rewela-
cyjne. Obok Bielska Białej – naj-
wyższe w województwie.

Uczniowie kończący podsta-
wówkę uzyskali na egzaminie koń-
cowym średnio (w województwie 
śląskim) 24,90 punktów. W ska-
li kraju średnia ta wyniosła 25,27 
punktów, natomiast w Tychach – 
26,17 punktów. Najlepsze wyniki 
osiągnęli uczniowie Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 
29,28 punktów.

Nieźle poradzili też sobie z eg-
zaminem końcowym tyscy gim-
nazjaliści. Tutaj Tychy nie osią-
gnęły już najwyższego wyniku 
w województwie, jednak uplaso-
wały się znacznie powyżej średniej. 
W części humanistycznej tysza-
nie uzyskali średnio 26,47 punk-
tów (średnia w województwie 
– 25,41, w kraju – 25,31). W czę-
ści matematyczno-przyrodniczej 
wynik Tychów to 24,13 punktów 
(w województwie – 23,44, w kraju 
– 23,63). Z egzaminu z języka an-
gielskiego średni wynik w Tychach 
to 30,71 punktów (w wojewódz-
twie od 28,68, w kraju – 28,28).

inwestycja 
w wiedzę

– Inwestujemy w oświatę w sze-
rokim tego słowa znaczeniu – mówi 
Daria Szczepańska. – Aktywnie po-
zyskujemy środki zewnętrzne, ale 
jesteśmy gminą, która w dużym 
stopniu angażuje też środki wła-
sne, zarówno w infrastrukturę, jak 
i w doposażenie pracowni i sal dy-
daktycznych. To nie jest może rzecz 
najistotniejsza, bo pieniądze są 
ważne ale nie najważniejsze, jed-
nak w tym obszarze pozwalają one 
szkołom realizować wiele zajęć wy-
kraczających poza podstawę pro-
gramową. Programy europejskie – 
a korzystamy z nich od pierwszego 
roku, gdy pojawiła się taka możli-
wość – pozwalają rozwijać potencjał 
i zainteresowania uczniów, ale także 
doposażyć szkoły w nowoczesne na-
rzędzia.

Jak podkreśla Daria Szczepań-
ska, dla osiągnięcia wysokich wyni-
ków szkoły, konieczna jest praca dy-
rektora i całego zespołu nauczycieli 
oraz ich motywacja, by „wyrówny-
wać” do najlepszych. – Odeszło już 
do historii przeświadczenie, że praca 
nauczyciela jest niemierzalna, a jej 
wynik nieprzewidywalny – mówi 
D. Szczepańska. – Dyrektorzy mają 
narzędzia monitorowania i oce-
ny pracy pojedynczego nauczycie-
la. Mogą porównać wynik, z jakim 
uczeń trafił do szkoły z wynikiem, 
jaki uzyskał kończąc naukę. Mogą 
tym samym ocenić postępy i pracę, 
jaka została z dzieckiem wykonana. 
Dyrektorzy muszą być wymagający 
wobec nauczycieli i motywować ich 
do osiągania jak najlepszych wyni-
ków. A efektem skutecznej pracy na-
uczyciela jest dobrze przygotowany 
do kontynuowania nauki lub rozpo-
częcia kariery zawodowej uczeń – 
podsumowuje. Sylwia wiTMan

æ Bonifikata od opłat rocznych z tytu-
łu użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowych
æ Elektroniczne przesyłanie tytułów 
wykonawczych
æ Objęcie patronatem imprez o charak-
terze lokalnym i ponadlokalnym
æ Przeprowadzenie egzaminu w zakre-
sie transportu drogowego taksówką
æ Przyjmowanie wniosków i uwag 
do sporządzanego studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego
æ Przyjmowanie wniosków i uwag 
do sporządzonych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go
æ Przyjmowanie zawiadomień o orga-
nizacji zgromadzenia publicznego
æ Przyjmowanie zgłoszeń od wyko-
nawców prac geologicznych zamierza-
jących przystąpić do wykonywania ro-
bót geologicznych
æ Rozpatrywanie wniosków o wyraże-
nie zgody na używanie herbu miasta

æ Skargi, wnioski, zapytania do urzę-
du
æ Sporządzenie lub zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego
æ wpis do ewidencji obiektów świad-
czących usługi hotelarskie, niebędą-
cych obiektami hotelarskimi
æ wpis do rejestru posiadaczy od-
padów prowadzących działalność 
w zakresie zbierania odpadów lub 
prowadzących działalność w zakresie 
transportu odpadów, którzy są zwol-
nieni z obowiązku uzyskiwania ze-
zwolenia na prowadzenie ww. dzia-
łalności
æ wpis do rejestru, zmiana danych 
w rejestrze, wykreślenie z rejestru 
zwierząt podlegających ograniczeniom 
przewożenia przez granicę państwa 
na podstawie przepisów prawa Unii 
Europejskiej
æ wydanie prawa jazdy po raz pierw-
szy
æ wypisy i wyrysy z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzen-
nego
æ wypisy i wyrysy ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego
æ Zawiadomienie o odkryciu w trak-
cie robót budowlanych lub ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
æ Zawiadomienie o przypadkowym 
znalezieniu przedmiotu, co do które-
go istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem archeologicznym
æ Zaświadczenia o stanie majątko-
wym mieszkańców
æ Zezwolenie na usunięcie drzew 
i krzewów
æ Zgoda na zamknięcie składowiska 
odpadów lub jego wydzielonej części
æ Zgłoszenie eksploatacji instalacji, 
z której emisja nie wymaga pozwo-
lenia, mogącej negatywnie oddziały-
wać na środowisko
æ Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kar-
tograficznej

ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W 1 DZIEŃ

Zmiany w ePUaP
Sprawy, które można załatwić w Urzędzie Miasta Tychy przez ePUaP:

Egzaminy na piątkę!

w szkołach publicznych:
Przystąpiło 1234 uczniów. Zdało 1037
w szkołach niepublicznych (14 szkół w Tychach, w tym 
13 dla dorosłych):
Przystąpiło 120 uczniów. Zdało 27
(dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)

Matura 2011 w Tychach

W I LO zdali w tym roku maturę wszyscy uczniowie, którzy do 
niej przystąpili.
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