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Prezydent KIPH
Romuald Sobieralski
Jakże niedawno świętowaliśmy 20-lecie powstania
naszej Izby i z nadzieją spoglądaliśmy na nadchodzący czas,
ufając, że przyniesie nam wiele pozytywnych zjawisk.
Dzisiaj, po kolejnych pięciu latach, przyszedł znów
czas na sięgnięcie do przeszłości, tej odległej, dotyczącej początków powstania Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i tej zupełnie nieodległej, obejmującej ostatnie lata.
Trud założycieli Izby i trudy kolejnych pokoleń,
przedsiębiorców-członków naszego stowarzyszenia, nie został zmarnowany. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
zwycięsko przeszła przez okres budowania społeczeństwa wolnorynkowego i tworzenia się klasy średniej. Na tej drodze nie
brakowało sukcesów i porażek, ale efektem tych poczynań było
stopniowe skracanie dystansu do rozwiniętych krajów europejskich.
Znaczącym punktem tego procesu było wstąpienie
Polski do struktur Unii Europejskiej . Skutkiem tych działań
był wzrost i unowocześnienie naszych firm oraz ich ekspansja
na rynku krajowym i europejskim. Nasi przedsiębiorcy pokazali wówczas swoją determinację w osiąganiu ambitnych celów i umiejętność działania na światowym rynku. Prawidłowa
struktura naszej gospodarki, opartej w głównej mierze o firmy
z sektora MŚP pozwoliło nam dosyć łagodnie przejść przez
okres światowego kryzysu, chociaż trzeba przyznać, że niektóre
branże odczuwają jego skutki jeszcze dzisiaj. Okres ten wymusił też na nas świadomość konieczności nowego spojrzenia na
procesy gospodarcze.
Firmy nasze stoją obecnie przed dużymi wyzwaniami, podyktowanymi globalną sytuacją gospodarczą. Musimy uważnie śledzić i analizować trendy światowego rozwoju i
pod te trendy tworzyć lub przekształcać profile naszych firm.
W niedalekiej przyszłości będziemy musieli konkurować na
rynkach światowych nie ceną, ale nowoczesnością naszych
produktów i usług. Z tych powodów konieczne jest szerokie
wsparcie naszych firm zarówno na płaszczyźnie technicznej,
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organizacyjnej jak i socjologicznej. Szansą na wspomożenie
tych procesów jest nowa perspektywa funduszy UE na lata
2014 -2020, chociaż ich wykorzystanie jest dosyć mocno obwarowane wyśrubowanymi kryteriami. Bez wątpienia będzie
to okres w którym będziemy musieli udowodnić stopień nowoczesności naszych firm i dojrzałości ludzi nimi zarządzających.
Głęboko wierzę w to, że za kolejne pięć lat będziemy mogli cieszyć się następnym milowym krokiem do przodu,
który w tym czasie zrobiliśmy my sami i nasze firmy.
Romuald Sobieralski

Prezydent
Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Wicearszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Tomasz Sobieraj

Jako mieszkaniec Koszalina, od wielu lat mam okazję
obserwować, jak zmienia się dzisiejszy jubilat, jak wykorzystuje
możliwości, które oferuje płynnie zmieniające się środowisko
gospodarcze.
Jestem przekonany, że Koszalińska Izba Przemysłowo Handlowa śmiało patrzy w przyszłość - w perspektywę
unijną 2014-2020 oraz w perspektywę kolejnych lat tworzenia
sprzyjających warunków do funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa na stałe
zapisała się w historii polskiej przedsiębiorczości. To pierwszy
lokalny samorząd gospodarczy w kraju, zarejestrowany w listopadzie 1990 roku. Przez te lata izba stała się jedną z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na Pomorzu
Zachodnim.
Ćwierćwiecze to swoista cezura; czas podsumowań
i kreślenia nowych planów. To moment, w którym łatwiej
dostrzec dorobek i nadchodzące zadania. Nie będzie ich brakowało. Izba wspierała przedsiębiorstwa w najtrudniejszych
okresach – podczas zmian ustrojowych i rynkowych w Polsce
oraz przy szeregu wyzwań, które towarzyszyły nam podczas
wstępowania w szeregi Unii Europejskiej. Dziś, kiedy staramy
się o to, by nasza gospodarka była nowoczesna, innowacyjna,
konkurencyjna, rola Izby jest niezwykle istotna. Przedsiębiorstwa Ziemi Koszalińskiej potrzebują reprezentacji i wsparcia w
procesie dostosowywania się do wymogów, jakie stawiają przed
nimi współczesne rynki.

Tomasz Sobieraj

Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
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historia powstania
KIPH
O początkach powstania Izby mówi Jan Michalik - pierwszy
Prezydent KIPH (fragment wywiadu z 2005 roku, Moment)
Początkowo motorem powstania KIPH było entuzjastyczne
i świeże podejście nowych przedsiębiorców, członków korporacji „Arbet”: Henryka Recława, Grzegorza Funke, Adama
Kisielewskiego, Andrzeja Tablewskiego, Marka Olejowskiego.
Ja miałem podobną wizję dotyczącą przyszłości. Wiarę w to,
iż konsolidacja środowiska przedsiębiorców, wspólne cele, są
elementami wspomagającymi właściwe kierunki rozwoju gospodarczego i ekonomicznego kraju. W tworzenie Izby oprócz
korporacji zaangażowali się właściciele i szefowie liczących się
w Koszalinie firm reprezentowanych przez kolegów: Albina
Badowera, Basię Kordas, Eugeniusza Dowbusza, Marka Kęsika, Leszka Dolińskiego, Sławka Nowosadko i wielu innych.
Kiedy padło hasło powołania Izby, prasa je podchwyciła i nazbierało się sporo ludzi, którzy byli chętni do współpracy i zainteresowani uzyskaniem dostępu do informacji.
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W tym czasie województwo koszalińskie przeżywało silny
rozwój kulturalny i gospodarczy. Był świetny klimat do inwestowania. Trzy koszalińskie gazety (wtedy jeszcze istniały oba
Głosy i „Goniec Pomorski” ), kibicowały atmosferze współpracy miedzy naszymi przedsiębiorcami. Prawie od początku
współpracował też z nami tygodniowy Magazyn Informacyjny
PULS, poprzednik MOMENTU.
Do pierwszego spotkania KIPH, zorganizowanego w ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury doszło w 1990 r. Wtedy
nie udało się jeszcze uchwalić statutu Izby, przedstawionego
przez prawnika Ryszarda Ulanowskiego. Statut przewidywał
kadencyjność władz oraz społeczny charakter pracy Prezydenta
i dziesięciu osób stanowiących Radę Izby.

1990-2015 DWUDZIESTO-PIĘCIO LECIE KOSZALIÑSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Bardzo mi się to podobało, bo gwarantowało maksymalną
demokrację działania władz Izby oraz narzucało konieczność
stałej współpracy kolejnych Rad Izby w następnych latach.
Szybko odbyło się drugie spotkanie Izby, które miało miejsce
w budynku Urzędu Wojewódzkiego i tam już powołano Radę
Izby oraz prezydenta, którym miałem zaszczyt zostać.
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„Trzy gazety kibicowały atmosferze współpracy” – fragment
wywiadu z Janem Michalikiem Goniec Pomorski 30.01.1991r,
„Na spotkanie założycielskie na początku listopada w sali
WDK stawiło się ponad 100 osób, w tym przedstawiciele największych prywatnych przedsiębiorstw w Koszalinie, takich
jak Sigma, Selfa, Arbet, ale też przedsiębiorstw państwowych,
np. Zakładu Energetycznego, Browaru, wówczas jeszcze państwowego i wielu innych. W wyniku zaciętej dyskusji, jako założyciele Izby wystąpili wyłącznie przedsiębiorcy prywatni, ponieważ zgodnie z przepisami, okazało się, że przedsiębiorstwa
państwowe, które będą się prywatyzowały, musiałyby dwukrotnie wpłacić wpisowe 5 milionów złotych. Nie zrezygnował jedynie Zakład Energetyczny. Z liczby 100 osób 65 wpisało się
na listę założycieli i podpisało statut, deklarując tym samym
chęć wstąpienia do Izby. Następne spotkanie, które wyłoniło
9-osobowa radę Izby i pięcioosobową komisje rewizyjną odbyło się 12 stycznia 1991r.”

6

1990-2015 DWUDZIESTO-PIĘCIO LECIE KOSZALIÑSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Rada II Kadencji Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Od lewj stoją: Marek Kęsik, Jerzy Neuberg, Wiesław Szopiński, Ryszard Bogaczyński,
Albin Badower, Barbara Kordas, Leszek Doliński, Jan Michalik, Sławomir Nowosadko,
Małgorzata Ura, Jarosław Loos, Eugeniusz Dowbusz, Janusz Kaliszczak
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KADENCJA
1990-1993

Dzisiejszy rocznica potwierdza, że wysiłek jaki włożyliśmy
w tworzenie naszej organizacji, czas i środki jakie poświeciliśmy, nie poszły na marne.
Wielka energia i duży entuzjazm towarzyszył naszej grupie założycielskiej, ale też ogromną pracę musieliśmy włożyć
w powołanie Izby do życia. Wraz z Jarkiem Loosem, pierwszym Dyrektorem Biura, oddaliśmy Izbie cały swój czas, zaangażowanie i wiedzę. Kto chciał korzystał z tej wiedzy. Kto
nie mówił „po co mi ta przynależność, tylko składki płacę”.
Kto chce, ma wielkie możliwości i ogromne korzyści, tak było
na początku i tak jest dzisiaj.

Jan
MICHALIK
prezydent

Jan Michalik
Prezydent KIPH 1990-1993

Wiceprezydent:
Andrzej Tablewski

rada Barbara Kordas

Jerzy Neuberg
Adam Kisielewski
Edward Grzegorz Funke
Leszek Doliński
Paweł Strojek
Tadeusz Dudojć
Dyrektor:
Jarosław Loos
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Na tak piękny jubileusz, jak 20-lecie Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej złożyły się działania wiele osób. Wszystkim ludziom, którzy na ten sukces pracowali serdecznie gratuluję.

Jarosław Loos pierwszy Dyrektor KIPH, o Janie Michaliku
Największy wkład w powstanie Izby i w jej działalność
w pierwszych dwóch, trzech latach jej funkcjonowania miał
Jan Michalik. Włożył on nieocenioną ilość energii, zaangażowania, a ponadto udostępnił Izbie lokum i zaangażował własne
środki finansowe.
Gdyby nie było takich ludzi jak Jan Michalik i wielu innych
zapaleńców z tego okresu, Izba nie powstałaby na pewno w tak
wczesnych latach kształtowania się gospodarki rynkowej i nie
miałaby dzisiaj takiej pozycji.
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Jan Michalik I Prezydent KIPH (fragment wywiadu, Moment 2005)
W listopadzie 1990 roku i chociaż statut został uchwalony,
a władze Izby powołane to nie mieliśmy ani środków, ani ludzi,
ani miejsca do pracy, więc trzeba to było wszystko zorganizować. Siedzibą Izby stały się pomieszczenia mojej firmy, która
nazywała się „Ekspertprojekt” i mieściła się w budynku „Polsportu” przy ul. Wojska Polskiego 24 na parterze.
Trzeba było zorganizować biuro, opłacać telefony, czynsze itp.
Jako organizator przedsięwzięcia czułem się, odpowiedzialny
za powstanie Izby i jej prawidłowe funkcjonowanie. Po jakimś
czasie udało się zatrudnić pierwszego pracownika, którym był
właśnie Dyrektor Biura Izby Jarosław Loos. Wówczas zaczęły już wpływać drobne pieniądze płacone ze składek. Biuro
od samego początku pomagało bardzo wielu początkującym
przedsiębiorcom. Każdy kto chciał, mógł mieć wówczas znaczące korzyści z przynależności do Izby. Takie działania były
możliwe dzięki współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i jej
Prezesem. Dodam, iż Andrzej Arendarski jest Prezesem KIG
Trzeci od lewej pierwszy Dyrektor biura KIPH Jarosław Loos,
czwarty od lewej Dyrektor Marek Kęsik - laureat Konkursu Menadżer
Roku Pomorza Środkowego - członek założyciel KIPH.

również obecnie i przez cały czas współpraca układa nam się
bardzo dobrze. Dzięki współpracy z KIG pozyskiwaliśmy zagraniczne kontakty.
Nawiązaliśmy wówczas partnerską współpracę z Neubrandenburgiem, z Izbą Przemysłowo-Handlową w Anglii, prowadziliśmy wiele rozmów z przedsiębiorcami z Niemiec, Holandii,
Francji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Nie było wtedy jeszcze możliwości dofinansowań, ale głównie
chodziło o informacje, np. gdzie można kupić tanie urządzenia, maszyny. Wtedy u nas niczego nie było, a bardzo cenione
nowoczesne, zachodnie technologie były w zasadzie niedostępne. Takimi informacjami Izba dysponowała. KIPH korzystała
z danych krajowego rejestru gospodarczego i baz, w których
można było znaleźć informacje o prawie każdej działalności
gospodarczej, dowiedzieć się o nowoczesne maszyny i technologie, gdzie ich szukać, gdzie znaleźć sprzęt przeceniony
itd., jak kontaktować się z przedstawicielami firm zachodnich,
gdzie szukać pomocy itd.
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KADENCJA
1993-1995
Barbara
KORDAS
prezydent

rada

Wiceprezydent:
Wiesław Szopiński
Jan Michalik
Jerzy Neuberg
Leszek Doliński
Albin Badower
Sławomir Nowosadko
Stefan Gębicki
Marek Kęsik
Eugeniusz Dowbusz
Janusz Kaliszczak
Lech Dziułka
1994-95
Wiesław Zinka
Wiesława Winger-Kowalczyk
Leopold Symonowicz

W czasie, na który przypadła moja kadencja, Izba była świeżą,
bardzo spontaniczną w działaniu organizacją. Wiele wydarzeń organizowanych było bez wcześniejszego przygotowania.
Równocześnie był to czas, gdy zdanie przedsiębiorców zaczęło
się liczyć dla władz różnego szczebla. Posłowie i Senatorowie
bardzo często zasięgali naszej opinii odnośnie projektów ustaw,
czy propozycji zmian przepisów. Chętnie przyjmowali także
nasze zaproszenia na spotkania z przedsiębiorcami. Podobnie
było z władzami województwa. Natomiast współpraca z Urzędem Miejskim układała się różnie.
Współpraca z mediami wyglądała także zupełnie inaczej niż
dziś. Każda inicjatywa Izby budziła ogromne zainteresowanie
prasy i była szeroko opisywana. Tym samym promowana była
działalność KIPH.

Życzę Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
następnych 20-lat działalności.

Barbara Kordas
Prezydent KIPH 1993-1995

Dyrektorzy:
Jarosław Loos
Robert Zwierzchoniewski
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KADENCJA
1995-1998
Sławomir
NOWOSADKO
prezydent
Wiceprezydenci:
Jarosław Loos
Grzegorz Więckiewicz

rada Wiesława Winger-Kowalczuk
Albin Badower
Krzysztof Bicz
Eugeniusz Dowbusz
Piotr Flens
Janusz Kliszczak
Jacek Kudelski
Dariusz Nowosad
Andrzej Piątek
Krzysztof Szostak
Wiesław Zinka
Stefan Zwierzchoniewski
1996-1998
Jerzy Głuszak
Zenon Ściesiński
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Dyrektorzy:
Robert Zwierzchoniewski
Krzysztof Szostak
Waldemar Zabrodzki

Przystępując do Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
kierowałem się potrzebą integracji nowo powstającego środowiska gospodarczego, gdzie przewagę liczebną uzyskały przedsiębiorstwa prywatne. Właściciele i zarządzająca kadra tych
firm potrzebowali wiedzy organizacyjnej, umiejętności poruszania się w gąszczu przepisów prawnych i skarbowych. Szukali oparcia w organizacji, która mogłaby im pomóc pokonać
problemy wynikające z funkcjonowania problemów gospodarczych. Sam, mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe i przeszedłszy cały proces organizacyjny własnej firmy
gotowy byłem dzielić się swoim doświadczeniem i doskonalić
swoje metody zarządzania korzystając z doświadczeń innych.
Po kadencji w składzie Rady Izby zgodziłem się na przewodnictwo w niej przez dwie kolejne kadencje w latach 1995-1998,
zgodnie z ówczesnym statutem KIPH. Przejąłem pałeczkę po
wspaniałych moich poprzednikach- Janie Michaliku i Basi
Kordas, kontynuując rozpoczęte przez nich dzieło, mając pełne
przeświadczenie ułatwionej roli, bo Izba była już zorganizowana ale też z obawą podołania obowiązkom wobec wysoko
podniesionej poprzeczki przez rzeczonych poprzedników.
Mając mocne oparcie w członkach Rady i załodze biura Izby
przyjęliśmy podstawowe kierunki działania, zgodnie z oczekiwaniami członków.
Chcę podkreślić, że podstawowym założeniem działalności,
bardzo skrupulatnie przestrzeganym przez cały samorząd gospodarczy była apolityczność działań a ściślej – zajmowaliśmy
się tylko polityką gospodarczą za Izbą pozostawiając poglądy
i różnice partyjne.
W ramach realizacji przyjętego programu Izba kontynuowała
współpracę bilateralną z kilkunastoma Izbami z całej Europy,
a w ramach stworzenia Izby Basenu Morza Bałtyckiego
(BCCA) z organizacją zrzeszającą kilkadziesiąt (48) Izb Gospodarczych. Podpisana wieloletnia współpraca z Kilońską Izbą
Gospodarczą z Niemiec zapewniła dostęp do środków finansowych na rozwój bazy szkoleniowej i umocnienie organizacyjne
Izby. Nawiązana już wcześniej współpraca z konsulatem rosyjskim w Szczecinie umożliwiła kilku przedsiębiorcom wejście
na rynek kaliningradzki. Podobnie zaowocowała współpraca
z Okręgiem Poitou-Charentes we Francji. Wspólne seminarium Konsulatu RP w Berlinie, władz miasta Koszalina, przedstawicieli Politechniki Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Han-
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dlowej o Okręgu Berlina – Schonenberg było podsumowaniem
dotychczasowej współpracy i otwarciem polskiego biznesu na
terenie byłego Berlina Zachodniego. Zorganizowanie tej imprezy, zauważonej również poważnie w prasie niemieckiej było
wynikiem zdrowych zasad konstruktywnej współpracy zarówno z Miastem Koszalin jak Województwem i Koszalińską
Politechniką. Dzięki tej współpracy staliśmy się w tym czasie
poważnym partnerem dla władz lokalnych i wojewódzkich.
W tym czasie tworzono zręby strategii gospodarczej dla
Woj. Koszalińskiego, pomagaliśmy rozwiązywać przeogromny w tym czasie problem bezrobocia ( ponad 27%) a wspólnie
z władzami Koszalina ustaliliśmy kierunki jego rozwoju.
To był bardzo dobry okres wzajemnego poszanowania i godzenia interesów dla dobra mieszkańców Koszalina i okolic.
Silna pozycja KIPH w woj. Koszalińskim była bodźcem dla
Słupskiej Izby Gospodarczej, z którą razem, jak i również
z Koszalińsko-Słupską Izba Rzemieślniczą kontynuowaliśmy
konkurs Managera Pomorza Środkowego przyznając ten zaszczytny tytuł przedsiębiorcom (ale i samorządowcom), którzy
wyróżniali się wynikami gospodarczymi, działalnością charytatywną i etyką wśród swoich koleżanek i kolegów.
Wysoka pozycja KIPH w Krajowej Izbie Gospodarczej owocowała częstymi wizytami władz KIG-u w Koszalinie, jak
również udziałem przedstawiciela Izby w delegacjach rządowych (z premierem Buzkiem) w Szwecji i gospodarczych
(w Chicago).

Wydarzeniem roku było zorganizowanie przez KIPH spotkania Wojewodów i Przewodniczących Sejmików Woj. Koszalińskiego i Słupskiego z udziałem Słupskiej Izby Gospodarczej
i Izby Rzemieślniczej, w wyniku którego rozwinęła się szeroka
współpraca na tych szczeblach owocując później utworzeniem
Słupsko-Koszalińskiej Strefy Ekonomicznej. To na tym spotkaniu podjęto kierunki działania zmierzające do likwidacji
bezrobocia poprzez ułatwienia organizacyjno-skarbowe.
Z pełną satysfakcją mogę wspomnieć o rozszerzeniu współpracy z przedsiębiorcami z Darłowa, Szczecinka, Połczyna Zdroju
i Kołobrzegu. Na tej współpracy skorzystali wszyscy. Z perspektywy czasu – minionych kilkunastu lat wszystko stało się
proste i łatwe. Wówczas dla wielu przedsiębiorców Izba była
źródłem informacji, szkolenia i koleżeńskiego wsparcia.
Ze swojej strony z ogromną przyjemnością wspominam niezwykle profesjonalny i organizacyjnie zgrany zespół biura Izby
z dyrektorami Robertem Zwierzchoniewskim, Krzysztofem
Szostakiem i Waldemarem Zabrodzkim, który to zespół zapewnił wielkość i znaczenie Izby. Niemal wszyscy pracownicy
biura stali się albo samodzielnymi silnymi przedsiębiorcami
lub znanymi samorządowcami.
Odczuwam osobistą dumę i wdzięczność, że mogłem współpracować z wieloma wspaniałymi ludźmi, tworzącymi historię
Koszalina i jego strefy gospodarczej. Z ogromnym szacunkiem
wspominam twardą ale życzliwą i konstruktywną współpracę
z nieobecnym już Wojewodą Mokrzyckim, z Panem Bogdanem Krawczykiem – prezydentem Koszalina, czy wówczas
naszym przyjacielem i kolegą a obecnie Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem Władysławem Husejko. Nie wspomniałem o najważniejszych – koleżankach
i kolegach – członkach KIPH. Wam moi drodzy dziękuję za to, że
daliście mi szansę Was reprezentować. Robiłem to w miarę swoich możliwości wiedząc, ze zostałem wybrany, aby Wam służyć.
Życzę wszystkim Członkom KIPH, aby w następnym dwudziestoleciu Polska uzyskała poziom porównywalny z czołowymi państwami Unii Europejskiej a dobrych zasad etyki gospodarczej i technologii uczyli się od nas.
Sławomir Nowosadko
Prezydent KIPH w latach 1995-1998
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KADENCJA
1998-2001
Grzegorz
WIĘCKIEWICZ
prezydent
Wiceprezydenci:
Jarosław Loos
Dariusz Nowosad

rada Krzysztof Bicz

Tomasz Czupajło
Tadeusz Dudojć
Piotr Flens
Marek Gramza
Jacek Kudelski
Andrzej Pawłowski
Andrzej Piątek
Zenon Ściesiński
Andrzej Tomala
Wiesława Winger-Kowalczuk
Robert Zwierzchoniewski
Od 1999
Cezary Tousty
Dyrektor:
Waldemar Zabrodzki

14

W latach 1998 – 2001 dynamicznie rozwinięte zostało w Izbie
świadczenie różnego rodzaju usług dla przedsiębiorców zrzeszonych w KIPH oraz nie będących jej członkami. Jako główne
rodzaje tych usług wymienić należy:
* Szeroką ofertę szkoleniową
* Klub rabatowy członków Izby oraz udzielanie rekomendacji
KIPH firmom zrzeszonym
* Usługi w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Polskiej
* Fundacji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. KIPH
była w tym okresie koordynatorem KSU na terenie Polski
północnej (Koszalin, Szczecin, Gdańsk)
* Utworzenie witryny internetowej KIPH (która funkcjonuje
do dzisiaj) i umożliwienie zakładania stron internetowych
w tej domenie dla firm członkowskich
* Poszukiwanie partnerów gospodarczych (w szczególności zagranicznych) oraz usługi wywiadowni gospodarczej
* Wydawanie świadectw pochodzenia i legalizację dokumentów handlowych w nowo utworzonym Oddziale KIPH
w Szczecinie
W okresie tym, z inicjatywy władz KIPH, następowała integracja działalności organizacji samorządu gospodarczego z terenu
województwa koszalińskiego (Szczecinecka i Darłowska Izby
Przemysłowo-Handlowe, Izba Rzemieślnicza w Słupsku) co
stało się zaczątkiem tworzenia Sejmiku Gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego. Działania te przyczyniły
się do aktywnej współpracy KIPH z przedstawicielami władz
miejskich, powiatowych i wojewódzkich.
Korzystając z okazji jubileuszu naszej Izby pragnę złożyć
wszystkim Członkom serdeczne gratulacje i życzenia dalszej
owocnej działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
w naszym regionie. Szczególne wyrazy uznania przesyłam
przedsiębiorcom założycielom KIPH pozostających nieprzerwanie w naszej Izbie do dnia dzisiejszego.
Pragnę również serdecznie podziękować za współpracę wszystkim Członkom Rady i Pracownikom Biura Izby z Dyrektorem
Waldemarem Zabrodzkim na czele.
Grzegorz Więckiewicz
Prezydent KIPH w latach 1998-2001
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KADENCJA
2001-2002

Spotykaliśmy się w każdy wtorek. Dla zwiększenia efektywności naszych działań podzieliliśmy się na zespoły zadaniowe.
Byliśmy zaangażowani, chcieliśmy zrobić jak najwięcej. Czasami dzieliło nas spojrzenie na różne sprawy - dyskutowaliśmy
aż udało nam się uzyskać właściwe rozwiązanie.

Alina
ANTON
prezydent
Wiceprezydenci:
Dariusz Nowosad
Zenon Ściesiński

rada 2001-2004

Grzegorz Batyński
Krzysztof Bicz
Piotr Flens
Jarosław Loos
Andrzej Pawłowski
Andrzej Piątek
Wiesława Winger-Kowalczuk
Robert Zwierzchoniewski
Cezary Tousty
Aleksandra Ciesielska
Lech Wojciechowski
Janusz Jankowiak
Dyrektorzy:
Marcin Szewc
Lidia Łyczko

16

Aktywność w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo Handlowej
rozpoczęłam w 1997 roku. W czerwcu 2001 roku Walne
Zgromadzenie Izby dokonało wyboru nowego składu Rady
Izby powierzając mi funkcję Prezydenta Izby na nową kadencję.
Działania podjęliśmy w grupie oddanych i pracowitych osób,
większość z nich miała duże doświadczenie i dużo wiedzy
na temat funkcjonowania Izby, mieliśmy wolę wzmacniania
i jednoczenia środowiska gospodarczego Koszalina, chcieliśmy
samorządu gospodarczego, który reprezentuje i promuje środowiska przedsiębiorców a poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy Koszalina. Wiele
aktywności podejmowaliśmy przy udziale Władz Miasta.

Sztandarowym, widocznym i namacalnym osiągnięciem tej
kadencji – do dziś funkcjonującym było, stworzenie Koszalińskiego Denara – konkursu dla przedsiębiorców z nagrodą gospodarczą roku. Na bazie wcześniejszych rekomendacji
przyznawanych przez KIPH zrzeszonym firmom powstał pomysł i zapisane zostały zasady Konkursu. Dziś poszerzane są
grupy odbiorców Nagrody i pewnie mało kto pamięta ile osób
spędziło godziny na dopracowywaniu regulaminu, wymyśleniu
nazwy czy stworzeniu wizerunku. Jak to zwykle bywa zaangażowanych jest wiele osób a widać tylko nieliczne.
Dlatego dziś chcę przypomnieć tych, dzięki którym Koszaliński Denar tak dobrze zapisał się w naszej pamięci a jednocześnie te osoby, które pomogły mi zdobyć nowe doświadczenie i miały swój udział w dotarciu przeze mnie do miejsca,
w którym się dziś znajduję. Zatem dziękuję Beacie Marii Orlikowskiej, Wiesi Winger-Kowalczuk, Zenkowi Ściesińskiemu,
Darkowi Nowosadowi, Jarkowi Loosowi, Robertowi Zwierzchoniewskiemu, Piotrowi Flensowi. Dziękuję także wszystkim
osobom tu niewymienionym, z którymi pracowałam przez dwa
lata mojej kadencji, jako Prezydenta Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Alina Anton
Prezydent KIPH 2001-2002
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KADENCJA
2002-2008
Zbigniew
NOWAK
prezydent

rada

Czas w jakim miałem przyjemność prowadzić Izbę to lata
2002-2008, a więc okres niezbyt sprzyjający dla gospodarki.
To także czas istotnych dla całego kraju przemian związanych
z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej. Niezależnie
jednak od zmieniającej się koniunktury i trudności, udało się
nam znaleźć formułę i pomysł na działalność KIPH i zarazić
tymi pomysłami wielu przedsiębiorców.
Podobnie jak w każdej firmie, najważniejszym ogniwem naszej organizacji byli i są ludzie zarówno przedsiębiorcy, którzy
chętnie angażują się w nowe pomysły, jak i pracownicy Biura
Izby, bez których realizacja tym zamierzeń w istocie byłaby
niemożliwa.

Wiceprezydenci:

Dariusz Nowosad
Józef Maciej Sprutta
Robert Zwierzchoniewski
Piotr Flens
2002-2008
Wiesława Winger-Kowalczuk
Robert Zwierzchoniewski
Cezary Tousty
Aleksandra Ciesielska
Janusz Jankowiak
Alina Anton
Grzegorz Batyński
Krzysztof Bicz
Piotr Flens
Tadeusz Herbreder
Jarosław Loos
Andrzej Pawłowski
Andrzej Piątek
Zbigniew Jachimowicz
Lech Wojciechowski

20 lat działalności Izby Przemysłowo-Handlowej to wielki
sukces. Udało się nam przez te wszystkie lata utrzymać jej
pozycje i znaczenie na rynku lokalnym. Cieszę się, ponieważ
mogę powiedzieć, że miałem w tym sukcesie swój udział osobisty.

Zenon Ściesiński
Józef Maciej Sprutta
Mirosława Miszczor
Jolanta Karpicz
Małgorzata Kisielewska
Dyrektorzy:
Agnieszka Berlik-Grabowska
Joanna Pokładowska

Przedsiębiorcy Pomorza Środkowego to elitarna grupa zdecydowanie wyróżniająca się w naszym kraju. Pomimo, iż nie
posiadamy rozbudowanego przemysłu, mamy trudności z jakością i wielkością infrastruktury drogowej, w wielu miejscach
brakuje planów zagospodarowania itd., doskonale radzimy
sobie w obszarze gospodarczym. Nie oznacza to oczywiście,
że nie mamy problemów z bieżącą działalnością, ale potrafimy
znajdować trafne i skuteczne rozwiązania.
Podobnie jest z Izbą Przemysłowo – Handlową w Koszalinie.
Przez ostatnie 20 lat nasza organizacja przeżywała okresy bardziej lub mniej dynamicznego rozwoju. Najważniejsze jest jednak to, iż za każdym razem znajdowaliśmy właściwą formułę
jej działalności.
Dla mnie działalność Izby w latach 2002-2008 to budowa organizacji opartej na przejrzystym spojrzeniu na relacje społeczno – gospodarcze. Postawienie wyraźnego akcentu na pozycję
KIPH w środowisku lokalnym. To także czas wspólnej, zorientowanej na jakość, pracy z zespołem biura Izby, to tworzenie
nowych projektów i ich realizacja.
Najważniejsze projekty, które udało nam się wspólnie zrealizować to, w sferze organizacyjnej: zbudowanie profesjonalnego

18

1990-2015 DWUDZIESTO-PIĘCIO LECIE KOSZALIÑSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

zespołu wspierającego informacyjnie i doradczo przedsiębiorców, wprowadzenie w Izbie systemu zarządzania jakością, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ISO, a w sferze współpracy
z firmami: przygotowanie nowych produktów, pakietów szkoleniowych, usług doradczych. Z powodzeniem zrealizowaliśmy
w partnerstwach i samodzielnie kilka projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym największy „Telepraca”. Realizując
ten projekt, już w nowej siedzibie, stworzyliśmy mechanizmy
kojarzenia i wsparcia pracodawców poszukujących pracowników i pracowników niepełnosprawnych poszukujących
zatrudnienia. Udało nam się także zbudować na nowo bazę
szkoleniową Izby. Dzięki projektom szkoleniowym zapewniliśmy kadrom naszych przedsiębiorstw dostęp do wysokiej jakości szkoleń menedżerskich i zawodowych. Zadbaliśmy także
o studentów - przyszłych przedsiębiorców, przygotowując dla
nich nową propozycję - Konkurs Młody Przedsiębiorca, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi
a także samych przedsiębiorców. Realizowaliśmy także z sukcesem kolejne edycje konkursu dla przedsiębiorców Koszaliński
Denar – Nagroda Gospodarcza Roku. Ożywiliśmy na nowo
tradycję spotkań integracyjnych całego środowiska gospodarczego regionu, w tym Spotkań świąteczno-noworocznych, bali
i tematycznych wieczorów integracyjnych. Nie udałoby się nam
osiągnąć tak wiele gdyby nie dopracowana przez lata formuła
dobrej współpracy Zarządu i biura Izby z przedsiębiorcami.
Dzięki zaangażowaniu zespołu biura, firm współpracujących
i samych przedsiębiorców, udało nam się także stworzyć akceptowany przez wszystkich, przystępny system komunikacji
elektronicznej.
Podsumowując moje kadencje chciałbym podziękować wszystkim członkom Rad Izby, Zarządowi i wszystkim pracownikom
Biura KIPH, z którymi miałem przyjemność pracować. Szczególne podziękowania za wspólną pracę chciałbym złożyć na
ręce Dyrektor Zarządu KIPH Joanny Pokładowskiej.
Wszystkim przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie życzę kolejnych lat współpracy na rzecz rozwoju środowiska gospodarczego.
Zbigniew Nowak
Prezydent KIPH 2002-2008
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KADENCJA
2008-2013

Jako Prezydent KIPH, reprezentując środowisko gospodarcze,
uczestniczyłem w pracach Rady Krajowej Izby Gospodarczej,
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Komitetu Monitorującego
RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina oraz w Kapitule
Nagród Gospodarczych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Romuald
SOBIERALSKI
prezydent
Wiceprezydenci:
Mirosława Danielewska
Piotr Flens
Robert Zwierzchoniewski

rada 2008-2013

Grzegorz Batyński
Krzysztof Bicz
Piotr Flens
Tadeusz Herbreder
Elżbieta Jasińska
Małgorzata Kisielewska
Zbigniew Nowak
Dariusz Nowosad
Andrzej Pawłowski
Zenon Ściesiński
Walentyna Trybocka
Lech Wojciechowski
Dyrektor:
Joanna Pokładowska
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Realizując założenia przyjęte na początku nowej kadencji,
wspólnie z Zarządem i Radą Izby kontynuowaliśmy inicjatywy
zapoczątkowane przez mojego poprzednika Zbigniewa Nowaka. Nasze działania skupiły się na kilku płaszczyznach: koordynacji działań projektowych, pozyskiwaniu nowych źródeł
finansowania, organizacji szkoleń, organizacji spotkań o charakterze integracyjnym, organizacji kolejnych edycji konkursu
Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku, działaniach
promocyjnych, kontaktach z mediami, współpracy międzynarodowej oraz współpracy z samorządami i władzami.

Realizując plany szkoleniowe, Izba zorganizowała wiele szkoleń otwartych i zamkniętych. W latach 2008-2009 Izba zrealizowała duży projekt szkoleniowy „Innowacyjny menedżer”
dzięki, któremu kadry zarządzające naszych przedsiębiorstw
mogły poszerzyć swoje kwalifikacje.
Ponieważ nasza Izba jest jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług przy PARP, dlatego w 2009 roku przeszła pozytywnie audyt sprawdzający. Tym samym utrzymany został certyfikat Ośrodka KSU.
Realizując kierunek współpracy międzynarodowej brałem osobiście udział w misjach gospodarczych, a Izba była współorganizatorem spotkania kooperacyjnego polskich i niemieckich
przedsiębiorców – Forum Gospodarczego i Giełdy Kooperacyjnej realizowanych z funduszy INTERREG przez Centrum
Doradcze Euroregionu Pomerania oraz nawiązała szereg nowych kontaktów dzięki, którym przedsiębiorcy otrzymywali
oferty współpracy zagranicznej, między innymi z Rosji i Białorusi.
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Doskonaliliśmy także naszą komunikację wewnątrz Izby,
prowadząc aktywnie stronę internetową, przygotowując dla
członków KIPH cotygodniowy Biuletyn Izbowy, a także
razem z kancelarią prawną Legal Partner, comiesięczny
Biuletyn Prawny.
KIPH była aktywnym partnerem w programie „Działaj lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz patronowała różnym progospodarczym inicjatywom studenckim (Targi Pracy, Dzień Kwiatka, Dzień Przedsiębiorczości).
Dbając o relacje towarzyskie organizowaliśmy spotkania integracyjne dla swoich członków, między innymi bale i spotkanie świąteczno-noworoczne środowiska gospodarczego oraz
spotkania biznesowe z cyklu „Przy kawie o biznesie”, Przy
Izbie od 2008r aktywnie działa Klub Tańca Koszalińskiej Izby

Przemysłowo-Handlowej, prowadzony przez Mirosławę i Artura Danielewskich. Efektem tych działań był organizowany
corocznie Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego.
Podsumowując moje kadencje chciałbym podziękować członkom pracującym w tym okresie w Radzie Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Polubownym za wielkie zaangażowanie, a
Zarządowi i pracownikom biura za codzienny trud w prowadzeniu bieżącej działalności naszej Izby.

Romuald Sobieralski
Prezydent KIPH 2008-2013
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KADENCJA
2013-2014
Aleksandra
CIESIELSKA
prezydent

Wiceprezydenci:
Grzegorz Batyński
Krzysztof Bicz
Lucjan Sowiñski

rada Jadwiga
2013-2014
Gurgurewicz

Elżbieta Jasińska
Elżbieta Kapela
Małgorzata Kisielewska
Agnieszka Niechajczyk
Tadeusz Osiecki
Andrzej Pawłowski
Lech Wojciechowski
Robert Zwierzchoniewski
Krzysztof Bicz
Piotr Flens
Tadeusz Herbreder

Moją współpracę z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową
rozpoczęłam w 2001r jako członek Rady Izby. W tym czasie Izba
prowadziła wiele działań na rzecz środowiska gospodarczego,
rozwoju Koszalina oraz propagowania inicjatyw kulturalnych i
społecznych.
W latach 2013-2014 miałam zaszczyt przewodniczyć Radzie
KIPH. Nadrzędnym celem w tym czasie było dalsze integrowanie środowiska. Organizowaliśmy bardzo ciekawe spotkania w
siedzibach firm członków Izby, podczas których poznawaliśmy
zakres ich działania i pomysły. Z przyjemnością można było zaobserwować innowacyjność w rozwiązaniach biznesowych.
Rozpoczęliśmy także interesujący cykl spotkań „Kulturalnie o
biznesie” w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, na których omawiane są sprawy nurtujące środowisko gospodarcze. Sukcesem
jest to, że uczestniczą w tych spotkaniach przedstawiciele różnych organizacji a także władz miasta i powiatu. Dodatkowym
atutem tych spotkań jest możliwość zapoznania się z umiejętnościami młodych koszalińskich artystów – uczniów szkół muzycznych i plastycznych.
Dzięki współpracy z Urzędem Skarbowym i Urzędem Celnym
prowadziliśmy szkolenia w zakresie zmian w obowiązujących
przepisach.
W tym czasie Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa zaangażowała się w projekt utworzenia Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego, którego celem jest współpracy technologiczno
-naukowo-turystyczno-biznesowej, pomiędzy przedsiębiorcami,
uczelniami wyższymi oraz organizacjami gospodarczym.
Sukcesy każdej organizacji to efekt determinacji w działaniu
jej członków. Chciałabym podkreślić wkład pracy osób mocno
związanych z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, zaangażowanie Rady Izby, oraz w szczególności Pani Joannie Pokładowskiej – wieloletniemu Dyrektorowi Izby.
Z okazji 25-lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
życzę wszystkim członkom Izby powodzenia i pomyślności w
realizacji swoich przedsięwzięć.
Aleksandra Ciesielska
Prezydent KIPH 2013-2014

Dyrektor:
Joanna Pokładowska
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KADENCJA
2014-2015
Romuald
SOBIERALSKI
prezydent

Wiceprezydenci:

Mirosława Danielewska
Lucjan Sowiński
Andrzej Pawłowski

rada 2014-2015
Jadwiga Gurgurewicz

Agnieszka Niechajczyk
Małgorzata Kisielewska
Magdalena Muszyńska-Płaskowicz
Lech Wojciechowski
Andrzej Pawłowski
Tadeusz Herbreder
Robert Zwierzchoniewski
Piotr Flens
Tadeusz Osiecki

Dyrektor:

Stare porzekadło głosi, że nie wchodzi się drugi raz do tej samej wody. Jednak wbrew temu postanowiłem raz jeszcze skierować swą energię na poprowadzenie Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej ku nowym wyzwaniom. Oparłem się w swym
działaniu na nowym zespole ludzi, pragnących wprowadzić Izbę
na nowe tory. W większości byli to młodzi przedsiębiorcy, którzy
dostrzegali konieczność zmian w funkcjonowaniu naszej organizacji. Ja wsparłem ich swym doświadczeniem z poprzednich
kadencji, a w zamian otrzymałem wiele świeżych pomysłów
na przyszłe działania. W czerwcu 2014r Walne Zgromadzenie
KIPH ponownie powierzyło mi funkcję Prezydenta Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Podróż ku nowemu rozpocząłem od analizy potrzeb przedsiębiorców w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu gospodarczym i kulturowym. Bardzo wspierali mnie w tym członkowie
Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej. Efektem tych prac było
zaniechanie niektórych działań i wykreowanie nowych oraz
wzmocnienie tych istniejących, które dobrze wpisywały się w
nową wizję Izby. Między innymi wzmocniona została ranga comiesięcznych spotkań „Kulturalnie o Biznesie”, zaś nowym wydarzeniem, którego pierwsza edycja miała miejsce we wrześniu
2015r było „ Koszalińskie Forum Gospodarcze”.
Znaczącym zdarzeniem, które wspomogło proces unowocześniania Izby, było wyłonienie w drodze konkursu nowego Dyrektora Zarządu Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Konkurs ten wygrał pan Piotr Huzar i od pierwszych dni jego
pracy dało się odczuć, że stanowisko to trafiło we właściwe ręce.
W chwili obecnej Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
przechodzi proces intensywnego rozwoju, co objawia się wzrostem liczby członków i wzmacnianiem pozycji Izby, jako reprezentanta interesów lokalnych przedsiębiorców. Jest to zasługa
Członków Izby, jej Organów Statutowych, Dyrektora Zarządu
oraz pracowników Biura Izby.
Wszystkim im serdecznie dziękuję za współdziałanie w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu.
Romuald Sobieralski
Prezydent KIPH

Joanna Pokładowska
Piotr Huzar
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O Izbie
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest jedną z
najstarszych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce.
Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa z
terenu Pomorza Środkowego. Izba założona została 14 listopada 1990r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Koszalinie, pod numerem 1, na podstawie Ustawy o Izbach
Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku. Od 1993 r. jest
członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, jest również jednym
z ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
Głównym zadaniem statutowym Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest „reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec
organów państwowych i samorządowych i innych instytucji
oraz organizacji” (statut KIPH).
Celem działania Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest tworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania
i rozwoju podmiotów gospodarczych działających w Koszalinie i regionie Pomorza Środkowego.
Do podstawowych i zarazem najważniejszych celów i zadań
Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej można zaliczyć:
- Reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych;
- Kształtowanie i upowszechnianie zasad moralnego i etycznego postępowania w działalności gospodarczej;
- Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu
Pomorza Środkowego;
- Wyrażanie opinii o rozwoju gospodarczym regionu Pomorza
Środkowego oraz tworzenie polityki rozwoju gospodarczego;
- Popularyzowanie dobrych zwyczajów kupieckich;
- Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej człon-
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ków Izby w kraju i za granicą;
- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i integracji samorządu gospodarczego.
Każdy obecny oraz przyszły przedsiębiorca, który zwraca się
do Izby uzyskuje od nas pomoc i wsparcie. Większość usług
dla Członków KIPH jest bezpłatna. Staramy się, aby oferowane usługi stały na jak najwyższym poziomie, stąd udział Izby
w Krajowym Systemie Usług. Koszalińska Izba PrzemysłowoHandlowa posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych i szkoleniowych.
Wykaz usług świadczonych przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową obejmuje szeroki wachlarz działań, począwszy od udzielania informacji teleadresowych i poszukiwanie partnerów zagranicznych dla naszych przedsiębiorców,
tłumaczenia i dostarczanie informacji o rynkach zagranicznych, a skończywszy na udostępnianiu różnego rodzaju publikacji z Biblioteki KIPH. Izba dba o promocję swoich członków, między innymi poprzez udział w targach i konferencjach
oraz kontakty z Ambasadami oraz krajowymi i zagranicznymi
izbami gospodarczymi. Świadczymy również usługi konsultacyjne w zakresie możliwości i różnych aspektów dotyczących
rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju
i za granicą. Dostarczamy informacji na temat programów Unii
Europejskiej dla MSP oraz oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków o dotacje środków z Unii Europejskiej.
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa obecna jest w
Internecie. KIPH na swojej witrynie internetowej: www.kiph.
com.pl, zamieszcza informacje o świadczonych przez nią usługach, aktualnych wydarzeniach gospodarczych w kraju i za granicą. W serwisie znajduje się również bank ofert współpracy.
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest otwarta na
potrzeby sektora MSP w zakresie pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Swoim firmom członkowskim,
starterom oraz osobom poszukującym pracy proponuje szeroką ofertę szkoleń. Izba organizuje szkolenia na indywidualne
zamówienie przedsiębiorstw, odpowiadające na zapotrzebowanie rynku, szkolenia tematyczne z zakresu zarządzania, prawa
budowlanego, finansów, podatków, organizacji i zarządzania,
marketingu oraz negocjacji, HACCP, systemów zarządzania
jakością ISO. Organizujemy również kursy językowe.
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Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jako jedyny ośrodek na Pomorzu wykonuje obowiązki Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie legalizacji dokumentów. W tym zakresie
Izba wydaje świadectwa pochodzenia, legalizuje dokumenty
handlowe oraz udziela informacji na temat reguł wystawiania
świadectw pochodzenia do innych krajów.

Izba wspomaga swoich członków udzielając im rekomendacji Rekomendacja jest jednym z praw członków Koszalińskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej, wynikającym ze Statutu.

Pierwszym autorem znaku powstałego na początku lat 90. był koszaliński plastyk Bartek Wierzejewski.
Od 2002 roku pełną oprawą graficzną i dziennikarską zajmuje się Mira Danielewska i Mariusz Król - dyrektor artystyczny (obecnie Arte Tendence).
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KONKURS KOSZALIŃSKI DENAR
NAGRODA GOSPODARCZA
ROKU

i zasobność jego mieszkańców odbijała się szerokim echem
nie tylko na Pomorzu. Po zapoznaniu się z jego wizerunkiem
ze starych rycin stwierdziliśmy, ze nikt z nas nie chciałby by
obdarowany nagrodą przypominającą niepozorną monetę, nie
szczególnej urody. Nasz wzrok przykuła biskupia pieczę sekretna, która była bogato zdobiona i doskonale pasowała do naszej
koncepcji. Zdecydowaliśmy, że Nagrodę Gospodarczą – Koszaliński Denar będzie symbolizować pierwowzór pierwowzór
tejże pieczęci. Następnie wspólnie z Panią Orlikowską, twórczynią koncepcji artystycznej, wybraliśmy najlepszy projekt.
Z projektu narodził się Denar, już jako gotowe dzieło. Następnie dobieraliśmy tło i ramy, tak by całość do siebie pasowała
i wyglądała efektownie”.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa realizując cele
statutowe w zakresie promowania w społeczeństwie dobrych
pragmatycznych rozwiązań i kreowania etycznych wzorców
przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa organizuje konkurs „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku”. Przedsięwzięcie
zostało zainicjowane przez Komisję Promocji i Przedsiębiorczości Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej pod przewodnictwem Roberta Zwierzchoniewskiego.
O genezie konkursu mówi Robert Zwierzchoniewski, jeden
z pomysłodawców powstania konkursu, drugi w historii dyrektor Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, późniejszy Wiceprezydent KIPH, Przewodniczący Komisji Promocji
Przedsiębiorczości KIPH – wywiad Moment maj 2004.
„Pomysł zrodził się w listopadzie 2000r. W zorganizowaniu
pierwszej edycji bardzo pomogła mi i wspierała swoimi radami
Pani Wiesława Winger – Kowalczuk, długoletni członek Rady
KIPH oraz ówczesny dyrektor Oddziału Warty. Pierwsze spotkanie komisji powołanej w tym celu odbyło się na początku
2001 roku. Od początku miał to być „Denar”, moneta bita
w naszym mieście w czasach jego świetności, kiedy Koszalin
należał do hanzeatyckiego związku miast a przedsiębiorczość
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Twórczynią koncepcji artystycznej, pomysłodawczynią
nazwy i wykonawczynią nagrody jest artystka plastyk Beata
Maria Orlikowska. Nazwa konkursu nawiązuje do czasów
świetności Koszalina, kiedy przedsiębiorczość i zasobność
jego mieszkańców pozwalały bić własną monetę, a Koszalin
należał do Związku Miast Hanzeatyckich. Koszaliński Denar
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jest także znakiem honorowym Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (statut KIPH, paragraf 6, punkt 3). Pierwsza
edycja „Koszalińskiego Denara” odbyła się w 2002 roku.
Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren działania KIPH,
czyli Województwo Zachodniopomorskie, ze szczególnym
naciskiem na tereny dawnego koszalińskiego. Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich
przynależność branżową.

Nagrody i wyróżnienia: złote i srebrne Denary, są przyznawane w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże
przedsiębiorstwo. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody
w postaci oprawionej w ramy płaskorzeźby Koszalińskiego Denara. Laureaci konkursu nabywają uprawnienia do
używania Godła oraz tytułu Laureat/Wyróżniony Konkursu „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku”
na swoich wyrobach handlowych, drukach promocyjnych
i firmowych oraz we wszelkich kampaniach reklamowych.
Koszaliński Denar jest rozpoznawany jako
godło Konkursu i Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej a przede wszystkim jako
gospodarczy znak jakości. Z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursem wśród przedsiębiorców, którzy co raz częściej dostrzegają
korzyści z promowania swojej działalności,
zaznaczania swojej obecności na rynku oraz
miejsca w lokalnych społecznościach.
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KULTURALNIE
O BIZNESIE

Odbywające się w niecodziennej formule spotkania z cyklu „Kulturalnie o Biznesie” na stałe zagościły w kalendarzu
Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Comiesięcznie przyciągają zarówno przedsiębiorców zrzeszonych jak
i nie zrzeszonych w Izbie. Podstawową grupą adresatów są
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Koszalin, bez względu na wielkość, formę i
przedmiot prowadzonej działalności. Szerszą grupę odbiorców
stanowi społeczność Miasta Koszalina i regionu koszalińskiego, władze i urzędnicy wszystkich szczebli, organizacje biznesowe oraz media.
Podczas spotkań odbywających się w koszalińskich instytucjach kultury ( dotychczasowe spotkania odbywały się głównie we foyer Bałtyckiego Teatru Dramatycznego), zebrani
goście mają okazję, w przyjaznej atmosferze, zgłębiać istotne
dla prowadzonych przez siebie działalności, tematy. Jednym z
założonych efektów tych spotkań, jest poprawa komunikacji
wewnątrz firm, ale także komunikacji zewnętrznej na różnych
płaszczyznach. Aby zwrócić uwagę na ten aspekt życia gospodarczego, organizację spotkań zaplanowano w instytucjach
kultury, które swoje podstawowe zadania realizują właśnie poprzez komunikację z odbiorcą.
Głównym celem „Kulturalnie o Biznesie” jest pobudzanie
rozwoju firm w naszym w regionie. Pomimo powszechnego
dostępu do informacji, a wręcz zalewania nimi każdej dziedziny życia, przedsiębiorcom wciąż brakuje rzetelnej wiedzy
biznesowej. Ograniczenia czasowe, nadmiar informacji, brak
merytorycznego przygotowania, powodują, że szczególnie mikro i małe firmy mają problem z interpretacją przepisów prawa
oraz z uwiarygodnieniem pozyskiwanych informacji. Stąd też
spotkania bezpośrednie, umożliwiające zadanie pytań kompetentnym i starannie dobranym osobom. Każde wydarzenie
poświęcone jest jednemu zagadnieniu np. zmianom przepisów,
problemom z rozliczaniem podatków, bezpieczeństwu w fir-
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mach, ale również zagadnieniom z zakresu szeroko pojętego
rozwoju społecznego i osobistego. Gośćmi spotkań są wybitni
doradcy, wzorowi przedsiębiorcy, sportowcy, artyści, przedstawiciele samorządów i administracji.
Aby osiągnąć przyjazną i kreatywną atmosferę, informacyjny
charakter spotkań zrównoważony jest każdorazowo występem
artystycznym lub innym wydarzeniem z obszaru sztuki i kultury. Tradycyjnie też w trakcie każdego spotkania serwowany jest
nietuzinkowy, zdrowy poczęstunek.
Dzięki takiej, a nie innej formie tych spotkań, podczas ich
trwania zrodziła się już niejedna relacja biznesowa, owocująca
dalszą efektywną współpracą.
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KOSZALIŃSKIE FORUM
GOSPODARCZE

Idea cyklicznego Koszalińskiego Forum Gospodarczego narodziła się jesienią 2014r i była odpowiedzią na potrzeby i wyzwania jakie stoją przed gospodarka naszego regionu w perspektywie najbliższych lat. Dobrym impulsem do rozpoczęcia prac
nad pierwszą edycją Forum było 750-lecie powstania Koszalina
oraz 25-lecie powołania Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Hasło przewodnie pierwszego Forum brzmiało: „Wybrane aspekty rozwoju Pomorza Środkowego”. Tematyka dyskusji
ukierunkowana została na zagadnienia związane z energetyką przyszłości ( w tym m.in. energetyką jądrową i odnawialną
), zagadnienia wspierania przedsiębiorczości przez instytucje
otoczenia biznesu, samorządy i administrację oraz zagadnienia
związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014
– 2020.
Ponieważ planowana skala przedsięwzięcia była duża, dlatego
jako współorganizatorzy Forum zostały zaproszone: Politechnika Koszalińska i Urząd Miejski w Koszalinie. Zostały też powołane zespoły zadaniowe do realizacji poszczególnych działań
( organizacyjnych, merytorycznych, kulturalnych, marketingowych, finansowych itp.). W skład tych zespołów weszli, oprócz
członków KIPH, także przedstawiciele nauki, kultury, samorządu i instytucji otoczenia biznesu. Powstało też logo związane z
tym cyklem działań oraz strona internetowa Forum ( www.kofg.
pl ), która jest cały czas uaktualniana. Tematyka tego wydarzenia
została szeroko rozpropagowana w mediach lokalnych i regionalnych.
Pierwsze Koszalińskie Forum Gospodarcze odbyło się w
dniach 25-26 września 2015r . Pierwszy dzień był dniem merytorycznym, odbywał się w Teatrze Variete MUZA i miał w swym
programie sesję plenarną, cztery dyskusje panelowe, a zakończył
się integracyjnym bankietem. Z sesji plenarnej i dyskusji panelowych zostały sformułowane wnioski dotyczące tematyki tam
omawianej i zostały one przekazane do właściwych gremiów decyzyjnych. Drugi dzień był zorientowany na kulturę oraz działa-

nia społeczne i obejmował takie wydarzenia jak: „drzwi otwarte”
w koszalińskich przedsiębiorstwach, panel wykładowy studentów
i młodych pracowników nauki z Politechniki Koszalińskiej, a
także podsumowanie konkursów plastycznych zorganizowanych
przy okazji z Forum i rozdanie nagród. Dwa dni później odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dokonania pierwszej
edycji Koszalińskiego Forum Gospodarczego.
Zorganizowanie tego wydarzenia gospodarczego zostało bardzo dobrze przyjęte przez wszystkie koszalińskie środowiska, nie
tylko te powiązane z biznesem, ale także te działające na rzecz
aktywizacji społecznej czy zajmujące się szeroko pojętym kształceniem.
Sukces Pierwszego Koszalińskiego Forum Gospodarczego
stanowi o potrzebie jego kontynuacji, a doświadczenia i kapitał
ludzki zgromadzony w czasie jego organizacji jest dobrym fundamentem do realizacji następnych edycji.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
dobry kurs dla Pomorza Zachodniego
Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld
zł. Na tę kwotę składają się środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (1150 mln euro) oraz z Europejskiego
Funduszu Społecznego (450 mln euro). Średnio na jednego
mieszkańca województwa zachodniopomorskiego przypada
931 euro.
Nowy Regionalny Program Operacyjny naszego województwa
oparty jest na trzech filarach – gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Na wsparcie konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw w regionie, rozwój technologiczny oraz
innowacji, a także budowanie współpracy nauki z gospodarką
przeznaczono 570 mln euro. Inwestycje w transport zwiększające dostępność regionu mogą otrzymać aż 590 mln euro
dofinansowania. Perspektywa finansowa 2014-2020 to także
środki zapewniające wysoki poziom kształcenia, zwiększające
dostępność usług publicznych, a także wspierające walkę z wykluczeniem społecznym. Na projekty z tego obszaru zaplanowano w budżecie RPOWZ 380 mln euro.
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KONKURENCYJNI I INNOWACYJNI
I OP: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Zakładane wskaźniki:
•
930 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw
•
109 mln zł na dofinansowanie otoczenia biznesu
•
280 mln zł na dofinansowanie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji
•
21% mają stanowić przedsiębiorstwa innowacyjne w
ogólnej liczbie przedsiębiorstw
Współpraca nauki z gospodarką to podstawowy motor rozwoju regionu. Naszym celem jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Stawiamy na
regionalne specjalizacje, takie jak:
•
biogospodarka – potencjał gospodarczy oraz naukowo
-badawczy regionu wykorzystujący zasoby naturalne oraz
procesy biologiczne do tworzenia nowych produktów
i usług
•
działalność morska i logistyka – przemysł i usługi związane z gospodarką morską
•
sektor metalowo-maszynowy – produkcja wyrobów z metalu, przemysł okrętowy
•
usługi przyszłości – wiedza technologiczna oraz oparte na
niej innowacje, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych usług przez przedsiębiorstwa
•
turystyka i zdrowie – wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego, turystyka zdrowotna.
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Wsparcie infrastruktury i działalności w zakresie B+R przyczyni się do opracowania nowych rozwiązań i technologii,
które pozwolą wdrażać w przedsiębiorstwach innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. Projekty
badawcze muszą się przekładać na działalność przedsiębiorstw
i zaspokajać rzeczywiste potrzeby rynku. Celem tych działań
jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu

Z NATURĄ ZA PAN BRAT
III OP: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

EKOLOGICZNI I EKONOMICZNI
II OP: Gospodarka niskoemisyjna

Poprawimy stan infrastruktury gromadzącej wodę (retencyjnej)
i umożliwiającej gospodarowanie wodami opadowymi. Dzięki
temu ograniczymy ryzyko wystąpienia powodzi. Nie zapominamy jednak o potrzebie rozwoju systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz konieczności profesjonalnego
wyposażenia służb ratowniczych. Inwestycje w gospodarkę
wodno-kanalizacyjną poprawią jakość wód powierzchniowych
i zapobiegną odprowadzaniu zanieczyszczeń do wody i gruntów. Dofinansowane zostaną sieci wodociągowe i kanalizacyjne
oraz oczyszczalnie ścieków.

Zakładane wskaźniki:
•
870 mln zł na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej
•
Powstanie 67 jednostek wytwarzania energii cieplnej z
odnawialnych źródeł energii
Kładziemy nacisk na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej (mającej na celu obniżenie emisji CO2). Naszymi celami są:
•
zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki
•
wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
•
obniżenie emisji zanieczyszczeń w transporcie w aglomeracjach miejskich.
Stawiamy na rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego – ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast
przyczyni się do zmniejszenia hałasu i obniżenia emisji gazów
cieplarnianych, wytwarzanych głównie przez transport indywidualny. Ułatwimy podróżnym korzystanie z publicznego
transportu miejskiego, budując centra przesiadkowe, ścieżki
rowerowe i kupując nowe pojazdy.
Dofinansujemy termomodernizacje budynków mieszkaniowych i publicznych (m.in. wymianę okien, drzwi zewnętrznych
oraz oświetlenia na energooszczędne), przebudowę systemów
grzewczych, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,
instalację odnawialnych źródeł energii w modernizowanych
budynkach. Efekty ekonomiczne i ekologiczne są nie do przecenienia.

Zakładane wskaźniki:
•
292 mln zł na ochronę środowiska i adaptację do zmian
klimatu
•
Wybudujemy lub zmodernizujemy 83 km sieci kanalizacji
sanitarnej

Wspierając system gospodarki odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi oraz innymi niż komunalne, zmniejszymy ilość
odpadów gromadzonych na składowiskach. Będziemy wspierać ochronę i zachowanie różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych naszego województwa.
BY LEPIEJ SIĘ ŻYŁO
IV OP: Naturalne otoczenie człowieka
Zakładane wskaźniki:
•
422 mln zł przeznaczymy na realizację przedsięwzięć z
zakresu kultury, turystyki i rewitalizacji
•
Przebudujemy i zaadaptujemy 160 obiektów infrastruktury na obszarach zrewitalizowanych
Nasze województwo ma wielki potencjał kulturowy i turystyczny. Dlatego będziemy wspierać prace konserwatorskie
oraz restauratorskie przy zabytkach i zespołach historycznych
budowli. Stawiamy także na rozbudowę i modernizację infrastruktury przemysłów kultury o ponadregionalnym znaczeniu.
Naszym celem jest bowiem wzrost liczby turystów zwiedzających zabytki oraz miejsca łączące walory zabytkowe z przyrodniczymi na Pomorzu Zachodnim. Rozwój turystyki aktywnej
i uzdrowiskowej ma wzmacniać lokalny rynek pracy.
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Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych ma służyć rozwiązywaniu problemów społecznych. Dofinansujemy
przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków i terenów,
aby przywrócić im lub nadać nowe funkcje społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne.
DROGI ROZWOJU
V OP: Zrównoważony transport
Zakładane wskaźniki:
•
Przebudujemy i zmodernizujemy 190 km dróg
•
Na rozwój infrastruktury transportowej przeznaczymy ponad 17% środków RPOWZ
Naszym celem jest poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa między ośrodkami wzrostu a centralną częścią województwa. Zapewnimy szybszą i bezpieczniejszą podróż.
Zainwestujemy w transport drogowy oraz kolejowy. Poprzez
inwestycje w transport wodny poprawimy dostępność portów
morskich, rzecznych i przystani. Dzięki poprawie infrastruktury szlaków żeglownych podniesiemy bezpieczeństwo żeglugi
i popularność tego środka transportu. Nowocześniejszy transport
oznacza lepsze warunki rozwoju gospodarczego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i poprawę jakości życia mieszkańców.
ZNAJDZIEMY ROZWIĄZANIE
VI OP: Rynek pracy
Zakładane wskaźniki:
•
660 mln zł przeznaczymy na przedsięwzięcia związane z
rozwojem rynku pracy
•
19 727 osób bezrobotnych zostanie objętych wsparciem z
RPOWZ
Kierujemy wsparcie do pracowników sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwijania ich kompetencji i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, usługach
doradczych, diagnostycznych, wdrożeniowych, m.in. z zakresu
zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania.
Wspieramy zakładanie nowych przedsiębiorstw oraz rozwój
nowo powstałych firm poprzez dotacje i pożyczki. Z kolei tym,
które znalazły się w trudnej sytuacji, udzielimy wsparcia doradczego w zakresie:
•
opracowania i/lub wdrożenia planu restrukturyzacji
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•
•

planu zwolnień monitorowanych lub outplacement (zwolnienie monitorowane powiązane z programem aktywizacji
zawodowej pracowników)
zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Zapewnimy kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących zatrudnienia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza
osób po 50. roku życia, kobiet, niepełnosprawnych, długotrwale
bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych.
OD AKTYWIZACJI DO INTEGRACJI
VII OP: Włączenie społeczne
Zakładane wskaźniki:
•
Ponad 525 mln zł przeznaczymy na walkę z wykluczeniem
społecznym
•
Pomożemy 25 678 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Stawiamy na pomoc osobom lub rodzinom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, m.in. korzystającym ze
świadczeń pomocy społecznej, dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, żyjącym w trudnych warunkach materialnych
i mieszkaniowych, społecznościom wykluczonym terytorialnie
poprzez zamieszkiwanie na obszarach zdegradowanych, dzieci
i młodzieży zwłaszcza ze środowisk zaniedbanych lub wychowujących się poza rodziną.
Osobom dotkniętym lub zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększymy szanse na zatrudnienie. Wykorzystujamy w tym celu m.in. instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
społecznej czy zawodowej. Wspieramy podmioty integracji społecznej, a także podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, takie jak kluby i centra integracji społecznej,
zakłady aktywizacji zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej.
Sprzyjamy rozwojowi podmiotów ekonomii społecznej oraz zapewniamy im skuteczne i efektywne funkcjonowanie.
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NAUKA OKNEM NA ŚWIAT
VIII OP: Edukacja

ZDROWIE I OŚWIATA NA CELOWNIKU
IX OP: Infrastruktura publiczna

Zakładane wskaźniki:
•
360 mln zł na podniesienie poziomu kształcenia
•
12 943 uczniów szkół zawodowych weźmie udział w stażach i praktykach u pracodawcy

Zakładane wskaźniki:
•
420 mln zł przeznaczymy na rozwój infrastruktury publicznej
•
74 450 osób zostanie objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi

Naszym celem jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej (zwłaszcza na obszarach wiejskich, o utrudnionym dostępie
do edukacji), podniesienie jakości edukacji na każdym poziomie
nauczania (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) oraz większe jej powiązanie z rynkiem
pracy. Położymy nacisk na kształtowanie kompetencji uczniów
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i przedmiotów ścisłych. Wyposażymy szkoły w
nowoczesny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne. Zmienimy programy nauczania w szkołach zawodowych, by lepiej
odpowiadały na potrzeby regionalnej gospodarki. Podejmowane też będą działania mające na celu wdrożenie indywidualizacji nauczania i zapewnienie wsparcia doradcy edukacyjno-zaw
odowego.
Wesprzemy współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i szkołami wyższymi. Stworzymy lokalne
centra kompetencji, w tym centra kształcenia ustawicznego i zawodowego. Zwiększymy kompetencje osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych.

Usługi publiczne mają służyć mieszkańcom, powinny być zatem
łatwo dostępne oraz świadczone na wysokim poziomie. Wesprzemy budowę, przebudowę, modernizację obiektów ochrony
zdrowia, infrastruktury społecznej, w tym mieszkalnictwo chronione, infrastrukturę społeczną wspierającą osoby bezdomne
i zakłady aktywności zawodowej.
Sfinansujemy przedsięwzięcia zwiększające dostęp do oferty
edukacyjnej na wszystkich poziomach powszechnej edukacji,
również poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury dla
osób niepełnosprawnych. Stworzymy centra popularyzujące naukę i innowacje, wykorzystujące nowoczesne metody nauczania,
a zwłaszcza urządzenia i techniki multimedialne. Dofinansujemy
projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury
służącej kształceniu zawodowemu, remoncie laboratoriów, dostosowaniu oraz wyposażeniu sal do praktycznej nauki zawodu.
Zapewnimy mieszkańcom regionu szerszy i lepszy dostęp do
e-usług.
Więcej informacji na www.rpo.wzp.pl
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post memoriam

Z wielkim żalem wspominamy nieżyjących już członków
założycieli Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wdzięczni
za pracę, wkład i pomysły jakie włożyli w tworzeniu naszej organizacji:
Adam Kisielewski
Ryszard Taraba
Gustaw Syga
Józef Tkaczyk
Julian Giedrych
Krzysztof Feliński
Stefan Zwierzchoniewski
Jacek Kudelski
pamiętamy o Nich
Dzięki ich spontaniczności, wierze i wysiłkowi powstała w
Koszalinie, jako jedna z pierwszych w Polsce, Izba Gospodarcza.
Myślami jesteśmy jeszcze Władkiem Husejko, naszym
wspaniałym, oddanym sprawom naszego miasta i regionu, Marszałkiem, wielkim sympatykiem naszego Stowarzyszenia, który jeszcze
tak niedawno był wspólnie z nami. Chwytając, jeszcze żywą w naszej
pamięci chwilę pożegnania, zapisaliśmy mały fragment wspomnienia o nim.
Na tej karcie, pragniemy upamiętnić czas, który nigdy nie
zostanie przez nas zapomniany, uhonorować wszystkich tych, którzy
będą dla nas zawsze ważni.

Władysław
HUSEJKO
1952-2012

Wybitny samorządowiec, urodzony w Lubiatowie, syn ziemi koszalińskiej, na niej dorastał i jej całe życie służył. Był absolwentem
studiów inżynierskich w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie,
a po kilku latach, studiów magisterskich już na Politechnice Koszalińskiej.
Po studiach, w latach 1978 - 1990 pracował w Wyższej Szkole
Inżynierskiej w Koszalinie jako kierownik Ośrodka Techniki Obliczeniowej. Cały czas mocno angażował się w działalność społeczną i
polityczną, widząc w niej swoją życiową drogę.
W momencie powstania Koszalińskiej Izby Przemysłowo- Handlowej piastował urząd wiceprezydenta Koszalina i nowo powstała
Izba miała w nim mocnego orędownika. W swoim życiu pełnił wiele
ważnych funkcji administracyjnych i samorządowych. Był między
innymi wicewojewodą koszalińskim i zachodniopomorskim, radnym
koszalińskim i radnym sejmiku zachodniopomorskiego, wicemarszałkiem oraz marszałkiem województwa zachodniopomorskiego.
Przez ten cały czas czuł potrzebę wspierania poczynań gospodarczych w naszym regionie. Szczególnie mogliśmy to odczuć w okresie
jego „marszałkowania”. To właśnie w tym okresie nasza Izba brała
udział w wielu działaniach związanych z zachodniopomorskim RPO,
a w roku jubileuszu 20 – lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, gala wręczenia Nagrody Gospodarczej Marszałka odbyła się
w Koszalinie i była połączona z uroczystością jubileuszu Izby.
Patrząc z perspektywy czasu, obecna koszalińska rzeczywistość i
stopień rozwoju naszej lokalnej gospodarki, w znacznej mierze są jego
zasługą. Odszedł od nas zbyt wcześnie, przegrywając walkę z nowotworem, ale pozostanie w naszej pamięci jako człowiek oddany bez
reszty dziełu budowania i promowania naszej lokalnej gospodarki.
Swojego kolegę i wielkiego lokalnego patriotę wspomina
Romuald Sobieralski
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