
Żywieccy przedsiębiorcy współdziałają z samorządem 

AKTYWNI DLA ROZWOJU 

Już od ponad dekady lokalne środowisko biznesu podejmuje, wspólnie z 
władzami powiatu, miasta i gmin, różnorodne inicjatywy wynikające z troski o 
przyszłość regionu.  

- Wszystkie nasze poczynania oparte są na przekonaniu, że dobre perspektywy 
powiatu oraz satysfakcja z pracy i zamieszkania tutaj zależą od osobistej 
mobilności obywateli. Niemniej jednak, zarówno samorządowcy jak organizacje 
pozarządowe powinny wskazywać lokalnym społecznościom strategiczne 
kierunki rozwoju. My, z racji swoich statutowych zadań, staramy się 
stymulować głównie życie gospodarcze, nie unikając jednakże zaangażowania 
w inne istotne dziedziny – mówi Marian Hankus, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej.   
Organizacja była inicjatorem powstania strefy gospodarczej przy ulicy Leśnianka 
w Żywcu. Członkowie SPZŻ, dzięki własnej przedsiębiorczości oraz osobistym 
kontaktom biznesowym,  przyczynili się do powstania na Żywiecczyźnie kilku 
tysięcy miejsc pracy. Dzięki dobrym relacjom z przedstawicielami oświaty udaje 
się, z roku na rok coraz lepiej, dopasowywać programy, zwłaszcza szkolnictwa 
zawodowego, do oczekiwań pracodawców. Wynika to również stąd,  że SPZŻ 
posiada swojego reprezentanta w Radzie Zatrudnienia przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Stowarzyszenie, razem z Zarządem Powiatu Żywieckiego oraz 
Zespołem Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy, 
jest partnerem w projekcie edukacyjnym dla młodzieży Comenius Regio.  
Bezpośrednie współdziałanie z samorządem powiatowym realizowane jest, 
m.in. poprzez udział członków zarządu organizacji w obradach Konwentu 
Burmistrza i Wójtów Żywiecczyzny. SPZŻ, uczestnicząc dzięki temu w określaniu 
kierunków rozwoju powiatu, ma wpływ na wiele decyzji dotyczących np. 
problematyki rozwiązań komunikacyjnych w regionie, rozwoju turystyki oraz 
działań proekologicznych. Od dwóch lat, dzięki wsparciu władz powiatu, miasta 
oraz gmin, prowadzone są prace przygotowawcze do wdrożenia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Żywiecczyzny, będącego autorską koncepcją Bogdana 
Łysienia, członka zarządu SPZŻ. 



Stowarzyszenie szczególną wagę przykłada do promowania przedsiębiorczości 
wśród ludzi młodych. Początkujący przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające 
założyć własną firmę uczestniczą w cyklicznych konferencjach, seminariach i 
szkoleniach, podczas których zyskują podstawy wiedzy prawnej oraz 
praktycznej niezbędnej do skutecznego zarządzania podmiotem gospodarczym.  
Starając się promować Żywiecczyznę w szerszym zakresie, SPZŻ współtworzyło 
Lokalne Partnerstwo  na Rzecz Przedsiębiorczości Subregionu Bielskiego 
Województwa Śląskiego, jak również weszło w skład Porozumienia NGO 
Karpaty. W ramach obu organizacji kreowane są postawy przedsiębiorcze, 
upowszechniana jest wiedza prawna i księgowa, inicjowana współpraca 
pomiędzy nauką i biznesem, podejmowane są wspólne inicjatywy 
przedsiębiorców z jednostkami samorządu terytorialnego.  
 Kilka tygodni temu SPZŻ podpisało umowę o współpracy z Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Żywieckiej. Tym samym, przedsiębiorcy włączą się do 
poczynań pielęgnujących tradycje regionalne oraz współczesną kulturę 
Żywiecczyzny.  
 

 


