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WIELKOPOLSKIE CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI
Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji stworzy szeroki dostęp do możliwości pozasądowego
rozstrzygania sporów. W założeniu realizatorów jego powołanie poprawić ma warunki prowadzenia
działalności gospodarczej w naszym regionie. CAiM w Wielkopolsce nawiązywać będzie do wieloletniej
tradycji Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Wielkopolskich, powołanego 11 czerwca 2007 roku.
Orzeczenia tego stałego sądu polubownego posiadają pełną moc prawną, a wiedza i doświadczenie
Arbitrów gwarantują rzetelne rozstrzyganie sporów.
Partnerzy regionalni Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji:
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
Pleszewska Izba Gospodarcza
Pracodawcy RP – Wielkopolska
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
Turecka Izba Gospodarcza
Wielkopolska Izba Budownictwa
Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług
Inicjatywie patronują:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA – powstała w 1989 roku. Podwaliną do
utworzenia Izby była wielowiekowa tradycja targowa i kupiecka, sięgająca XIII wieku, na który datuje się
początki gospodarczej przedsiębiorczości w Poznaniu. Obecnie zrzesza prawie 200 firm i jest organizacją o
charakterze regionalnym, która funkcjonuje w ramach samorządu gospodarczego. Od 1996 r.
Prezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest Wojciech Kruk. Głównym celem Izby jest
reprezentowanie interesów należących do niej firm. Do zadań organizacji należy między innymi
doradzanie przedsiębiorcom w ramach biznesowych kontaktów na rynku krajowym i europejskim, pomoc
w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej oraz szeroko pojęta promocja i reprezentowanie interesów
wielkopolskich środowisk biznesowych. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje wiele
wydarzeń biznesowych, a także imprez cyklicznych, takich jak Forum Gospodarcze Aglomeracji
Poznańskiej / Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, Wielkopolskie Forum Finansowe dla przedsiębiorców,
Biesiady Intelektualne czy Bal Wielkopolan. W ostatnich latach WIPH zrealizowała też szereg projektów ze
środków UE, których obszar merytoryczny spójny jest z tematyką i celami jej działań na rzecz
przedsiębiorców, ich innowacyjnego rozwoju i wzmacniania konkurencyjnej pozycji rynkowej.
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IZBA GOSPODARCZA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI – pierwotnie Pilska Izba Gospodarcza, powstała
w 1992 r. Jej członkami założycielami było 75 przedsiębiorców. Obecnie Izba zrzesza w swych szeregach
110 członków z terenu północnej Wielkopolski i zajmuje bardzo istotne miejsce w życiu gospodarczym i
społecznym regionu. Misją Izby jest współtworzenie samorządu gospodarczego i polityki rozwoju regionu.
Działalność Izby skupia się na usługach informacyjnych, szkoleniowych, doradczych, a także na legalizacji
dokumentów.
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI - została powołana w 1991 r.
w celu inspirowania i wspierania lokalnych przedsiębiorców. Strategicznym celem działania Izby jest
reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a także wzmocnienie znaczenia Izby i utrwalenie jej
wizerunku jako organizacji nowoczesnej i nowatorskiej. Dążeniem Izby jest stanie się silnym
reprezentantem środowiska gospodarczego południowej Wielkopolski oraz liczącym się partnerem dla
innych uczestników życia gospodarczego, politycznego i społecznego. W swoich staraniach, zmierzających
do rozwoju i promocji regionu, realizuje również inicjatywy w partnerstwie z Samorządem terytorialnym,
deklarując tym samym aktywną i twórczą współpracę.
PLESZEWSKA IZBA GOSPODARCZA - organizacja powstała w 2000 r. z inicjatywy podmiotów
gospodarczych powiatu pleszewskiego oraz władz samorządowych. Obecnie W Izbie zarejestrowanych
jest ponad 50 firm, reprezentujących różne działy gospodarki. Do zadań Izby należy tworzenie warunków
sprzyjających działalności gospodarczej. PIG pełni funkcję promocyjną i doradczą dla swoich członków,
gromadzi i rozpowszechnia oferty współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KALISZU – powstała 31 stycznia 1996 roku. Zrzesza obecnie
81 przedsiębiorstw różnej wielkości i różnych branż z terenu południowej Wielkopolski. Izba działa w
oparciu o ustawę o izbach gospodarczych oraz statut. Misją Izby jest wspieranie rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych,
szkoleniowych i doradczych, a także innych usług realizowanych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami
zgłaszanymi przez członków.
REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W LESZNIE – funkcjonuje już 23 lata,
podejmując działania na rzecz lokalnego środowiska biznesu. Jako organizacja samorządu
gospodarczego, oferuje przedstawicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw swoje usługi
szkoleniowe, doradcze i informacyjne. Zakres usług jest odpowiedzią na ciągle zmieniające się
zapotrzebowanie firm i obejmuje m.in. prawno-administracyjne aspekty zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej, możliwości współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej i
budżetu krajowego, aktualizowanie informacji o nowych regulacjach prawnych, czy poszukiwanie
kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami. Posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy
ISO 9001:2009 oraz akredytację w Krajowym Systemie Usług przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
TURECKA IZBA GOSPODARCZA – organizacja mająca dobrowolny i samorządny charakter,
posiadająca osobowość prawną i zrzeszająca osoby prawne i fizyczne, które prowadzą działalność
gospodarczą. Powstała w 1999 roku z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców. Izba prowadzi działania na
rzecz rozwoju gospodarczego miasta Turek i powiatu tureckiego, do których zalicza się między innymi
działania integracyjne, promocyjno-marketingowe oraz kulturalno-oświatowe. TIG organizuje różnego
rodzaju szkolenia, świadczy usługi doradcze z zakresu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz
specjalistycznego doradztwa - dla przedsiębiorców. Przez Izbę prowadzone są także usługi doradcze o
charakterze proinnowacyjnym oraz audyty i wdrożenia w tym zakresie.
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WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA – powstała w 1992 roku, obecnie jest największą regionalną
organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce. Zakres działań Izby obejmuje
Wielkopolskę, sąsiednie regiony oraz województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie i
zachodniopomorskie. Wielkopolska Izba Budownictwa posiada wieloletnie doświadczenie w promocji firm,
organizowaniu różnego rodzaju pokazów, sympozjów czy konferencji. Do jej zadań należy także szeroko
pojęte doradztwo w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, a także opiniowanie projektów
ustaw i aktów prawnych z branży. Wielkopolska Izba Budownictwa często nawiązuje współpracę z
jednostkami organizacji państwowych i samorządu terytorialnego. Współpracuje także z wieloma
organizacjami zagranicznymi, co umożliwia firmom zrzeszonym w WIB nawiązywanie kontaktów
biznesowych także poza krajem. Zagranicznym przedsiębiorstwom Izba oferuje pomoc w wyszukiwaniu i
doborze partnerów z Polski.
WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA – obejmuje ok. 160 tys. gospodarstw rolnych na terenie
Wielkopolski. WIR jest zaangażowana w działania oświaty rolniczej, na rzecz której stworzyła pilotażowy
program patronatu nad kształceniem młodzieży w zawodach rolniczych. Z tego względu współpracuje
także z uczelniami wyższymi. Izba pozostaje w stałej współpracy z administracją rządową i samorządową,
agencjami rządowymi oraz instytucjami branżowymi, działającymi w obszarze rolnictwa, z którymi
podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zajmuje się organizacją konferencji, szkoleń i
debat rolniczych, prowadzi działania mające na celu zwalczenie bezrobocia na wsiach. W ramach pomocy
w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej, organizuje szkolenia na temat ich pozyskiwania, a także
udziela pomocy w wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Swoim członkom oferuje także bezpłatną
pomoc prawną.
WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA – obejmuje swym działaniem obszar niemal całego
województwa wielkopolskiego. Skupia 45 cechów i 11 spółdzielni rzemieślniczych, a tym samym
współpracuje z blisko 6 tysiącami rzemieślników. Do najważniejszych zadań Izby, która jest organem
samorządu gospodarczego rzemiosła, należy reprezentowanie środowiska rzemieślników wielkopolskich w
kontaktach z władzami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicielami administracji, a
także z przedstawicielami rządu. Izba prowadzi szkolenia, spotkania i seminaria. Sprawuje także nadzór
nad szkoleniem zawodowym, a także egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi potwierdzającymi
kwalifikacje zawodowe rzemieślników. Gwarantem prawidłowego funkcjonowania WIR oraz właściwej
realizacji wzrastających potrzeb klientów z sektora MŚP (Małe Średnie Przedsiębiorstwa) jest posiadany
od 2002 roku certyfikat systemu zarządzania jakością.
WIELKOPOLSKIE ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG - najstarsza polska organizacja kupiecka,
powołana do życia ponad 100 lat temu przez wielkopolskich kupców. Członkami Zrzeszenia są właściciele
małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego, prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie handlu, gastronomii i usług. Realizowane przez Organizację wielopłaszczyznowe
działania obejmują reprezentację interesów swoich członków, promocję ich dokonań, dostarczanie
informacji gospodarczych, a także wsparcie doradcze. Ich zasadniczym celem jest wspomaganie rozwoju
przedsiębiorstw.

