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SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ IZBY 

PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W ROKU 2017 
 
 
I  WSTĘP 
Działania podejmowane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową w okresie 
sprawozdawczym koncentrowały się zasadniczo na wspieraniu firm członkowskich i 
wielkopolskich przedsiębiorstw i miały na celu  przede wszystkim : 
 

• Bezpośrednią promocję i reprezentowanie interesów wielkopolskich 
przedsiębiorców i regionalnych środowisk biznesowych. 

• Wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwanie różnego rodzaju funduszy i 
środków z Unii Europejskiej, zwłaszcza  firm reprezentujących sektor małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

• Współpracę i współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz administracją 
rządową w zakresie tworzenia korzystnych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości w szczególności poprzez poprawę dostępu 
przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje 
wspierania biznesu. 

• Wspieranie działań zmierzających do podniesienia konkurencyjności i 
innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw  poprzez stworzenie oferty 
wysokiej jakości usług eksperckich i doradczych oraz wspomaganie firm w ich 
rozwoju i pozycji na jednolitym rynku europejskim. 

 
 
II  WYBRANE DZIAŁANIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-
HANDLOWEJ NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH 
W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH ICH ROZWOJOWI 
 
1. Organizacja imprez: 
- X Forum Gospodarcze Metropolii Poznań; 
- Śniadania biznesowe; 
- Platforma Wymiany Doświadczeń Menadżerskich; 
- nawiązanie współpracy z Izbą Gospodarczą w Czernihowie (UA); organizacja misji 
wyjazdowych, wizyty ukraińskich przedsiębiorców w Wielkopolsce, organizacja 
Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego 
 
2. Nawiązanie współpracy z Ukrainą 
Dostrzegając wielowymiarowy potencjał w budowaniu polsko-ukraińskiej współpracy 
gospodarczej, WIPH nawiązała aktywną kooperację z województwem czernihowskim 
na Ukrainie. Kształtowanie więzi kooperacyjnych z firmami ukraińskimi przynieść ma 
nie tylko wymierne, obustronne korzyści związane z funkcjonowaniem rynku pracy, 
ale również wpłynąć powinno na dynamikę wzrostu gospodarczego w Wielkopolsce i 
na Czernihowszczyźnie. W ramach tej współpracy, między innymi: 
- uczestniczymy w organizacji wyjazdów na Ukrainę,  
- zapewniamy noclegi i transport na terenie Ukrainy, tłumaczenie dokumentów itp., 
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Nasze wsparcie obejmuje również prawne aspekty współpracy oraz restrukturyzację 
ukraińskich kooperantów, mającą na celu zapewnienie pożądanej jakości i 
terminowości dostaw. 
 
 
3. Systematyczne przekazywane informacje na temat: 
- Kojarzenia partnerów, poprzez regularne dostarczanie przedsiębiorcom ofert firm 
zagranicznych (import, eksport, kooperacja, wymiana technologii, innowacje), 
wpływając w ten sposób na rozwój kontaktów handlowych w kraju i za granicą; 
- Organizacji spotkań biznesowych w ramach organizowanych wystawach targowych, 
giełd kooperacyjnych, czy też misji gospodarczych; 
- Ważnych wydarzeniach gospodarczych w Regionie; 
- Możliwości pozyskiwania środków pomocowych i dotacji na rozwój działalności 
gospodarczej z programów unijnych, funduszy strukturalnych i środków rządowych; 
- Możliwości udziału w licznie organizowanych szkoleniach; 
- Prawa, podatków i finansów; 
- Dostępnej oferty finansowania zewnętrznego przygotowanej przez współpracujące 
z WIPH Banki; 
- Oferty usług doradczych (zarówno oferty usług o charakterze ogólnym jak też usług 
wysokospecjalistycznych); 
 
4. Świadczenie usług dla firm członkowskich i przedsiębiorstw 
wielkopolskich: 
- Dokonywanie legalizacji dokumentacji eksportowej na podstawie posiadanego 
Uprawnienia Krajowej Izby Gospodarczej (w roku 2017 w Wielkopolskiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej zostało zalegalizowanych 4193 dokumentów dla ponad 160 
podmiotów gospodarczych); 
- Obsługa firm w zakresie organizacji zagranicznych wyjazdów biznesowych, udziału 
w imprezach targowych, giełdach kooperacyjnych i misjach gospodarczych; 
- Izba pragnąc zapewnić swoim firmom maksimum bezpieczeństwa współpracuje z 
Biurem Informacji Gospodarczej S.A. InfoMonitor. Współpraca umożliwia m.in. 
sprawdzenie wiarygodności i rzetelności płatniczej przedsiębiorców w kraju; 
- W WIPH firmom członkowskim stworzono możliwości zasięgnięcia informacji 
gospodarczej m.in. z zakresu prawa, marketingu i uwarunkowań rynkowych, 
- Merytoryczna opieka i wsparcie inicjatyw klastrowych „Mebel Design”, 
- Współpraca WIPH z Biurami Karier poznańskich uczelni wyższych: Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w 
zakresie organizacji staży i praktyk dla studentów. 
 
 
III  PROJEKTY UNIJNE realizowane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-
Handlową adresowane dla przedsiębiorstw wielkopolskich. 
 
1.  „Social Media – moja szansa na sukces!” – PO WER 1.2.1., 1.12.2016-

30.09.2017, 
2.  „IN.K.A.M.S. – International Key Account Managment & Sales” – KA2 – Strategic 

Partnerships n. 2017-1-IT02-KA203-036707 
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IV  SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I FIRM REGIONALNYCH 
PRZEPROWADZONE PRZEZ WIELKOPOLSKĄ IZBĘ PRZEMYSŁOWO-
HANDLOWĄ W ROKU 2017  
W 2017 roku Izba zorganizowała szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób 
zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w ponad 20 różnych 
tematach. Z oferty szkoleniowej WIPH skorzystało ponad 60 przedsiębiorców i 
przeszkolono ponad 300 osób. Izba była organizatorem szkoleń m.in. na zlecenie 
Urzędu Miasta Poznania. 
 
 
V  DZIAŁANIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ NA 
RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORSTW W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 
PRAWNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
Przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu działa Sąd 
Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski oraz Wielkopolskie 
Centrum Arbitrażu i Mediacji, których celem jest szybkie i bezkonfliktowe 
rozstrzyganie sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zarówno w formie 
mediacji jak i arbitrażu. 
W siedzibie WIPH mieści się Sekretariat sądu Arbitrażowego, tutaj też odbywają się 
rozprawy i spotkania arbitrów. Sprawozdanie z działalności Sądu przedstawione jest 
w osobnym dokumencie.  


