
 

 

 

 

Misja i Strategia 

Krajowej Izby Gospodarczej  

na lata 2013 – 2017  

 

Misja 

Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji samorządu gospodarczego w celu zwiększenia 

innowacyjności  i konkurencyjności przedsiębiorstw między  innymi poprzez: zwiększenie 

współpracy z samorządem terytorialnym, administracją państwową, oraz w celu realizacji 

najistotniejszych priorytetów perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020,  to jest: 

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,  

- istotne zmniejszenie ilości emisji, wzrost nowoczesnych technologii, powstanie 

nowych jakościowo innowacyjnych MMSP oraz dalszy dynamiczny rozwój 

najnowocześniejszych sieciowych usług publicznych. 

 

Strategia 

- W trosce o lepszą przyszłość ekonomiczną i społeczną Polski i Polaków, 

- Krajowa Izba Gospodarcza uznaje za swój podstawowy, strategiczny priorytet, 

najwyższą dbałość o kondycję gospodarki w regionach i w całym  kraju. 

- Uważamy, że rozwój gospodarczy, warunkuje najistotniejsze aspekty funkcjonowania 

Państwa, głównie takie, jak poziom życia obywateli i bezpieczeństwo Polaków, 

mieszkańców Unii Europejskiej. 

- Wyrazem naszych dążeń jest: 

 

 

 



 

 

 

1. Wzmocnienie roli i znaczenia Krajowej Izby Gospo darczej jako reprezentanta 

interesów polskich przedsi ębiorstw. 

Gwarantem rozwoju  Krajowej Izby Gospodarczej jest utrzymanie jej szczególnej pozycji 

wśród organizacji reprezentujących polskich przedsiębiorców. To z kolei jest możliwe tylko 

przez ciągłą i skuteczną pracę na rzecz wzrostu znaczenia KIG w relacjach z Prezydentem, 

Parlamentem oraz administracją rządową i samorządową. 

Izba będzie wykorzystywała pozycję organizacji, która została powołana mocą ustawy. 

Wykorzystywać będzie swoją unikalną rolę w kształtowaniu lokalnego samorządu 

gospodarczego, dbać będzie o podnoszenie jakości i pozycji izb regionalnych będących jego 

najistotniejszym elementem. 

Wielką szansą i jednym z najważniejszych celów będzie wykreowanie Izby  jako głównego 

reprezentanta małych i średnich przedsiębiorstw.  

KIG zabiegać będzie o włączenie do Komisji Trójstronnej ds. Społeczno Gospodarczych  

oraz innych gremiów reprezentujących pracodawców.  

Izba nawiąże bezpośrednią współpracę z dużymi pracodawcami „Okrętami Flagowymi” 

wyznaczającymi trendy gospodarcze.  

Propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, przestrzeganie 

norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorców będzie istotnym celem KIG. 

Istnienie Sądu Arbitrażowego przy KIG wzmacnia prestiż Izby. Rozwój tego sądu  

oraz umacnianie sądów działających przy organizacjach członkowskich nadal będą w sferze 

najwyższych priorytetów programowych. 

Dostrzegając zmiany, procesy globalizacyjne i przesunięcie ośrodków decyzyjnych,  

Izba będzie dążyć do ustanowienia reprezentacji przy najważniejszych strukturach Unii 

Europejskiej. 

Krajowa Izba Gospodarcza zadba o utworzenie zespołu ekspertów na zasadach  

„Think Tank-u”. Zespół będzie monitorował i komentował bieżącą sytuację społeczno-

gospodarczą a także będzie wypracowywał stanowiska oraz opiniował powstające akty 

prawne pod kątem możliwości ich wdrożenia i skutków dla rozwoju gospodarki kraju.                                                     

  

 



 

 

 

1. Budowa wizerunku Krajowej Izby Gospodarczej. 

W 2015 roku Krajowa Izba Gospodarcza oraz Izby ją tworzące, obchodzić będą 25 lat 

działalności. Ten szczególny, srebrny jubileusz, musimy wykorzystać do jeszcze lepszej 

promocji Samorządu Gospodarczego oraz Izb, które Go reprezentują. 

W obecnych czasach najlepsze idee, wartości lub pomysły nie odnoszą sukcesu, jeżeli  

nie są odpowiednio „sprzedane”. Dlatego KIG będzie prowadziła działania promocyjne 

i PR na możliwie najwyższym poziomie w zakresie reprezentowania najistotniejszych 

interesów przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców. 

Budowanie wizerunku nowoczesnej, dobrze zarządzanej i skutecznej organizacji,  

do której warto się przyłączyć będzie jednym z głównych celów programowych Izby. Jego 

osiągnięcie pozwoli na realizację wszystkich założeń rozwojowych.  

Dobra komunikacja będzie realizowana z przedsiębiorcami i organizacjami ich 

reprezentującymi, z administracją państwową, innymi organizacjami samorządu 

gospodarczego.  

KIG zabiegać będzie o zwiększenie roli i skuteczności konsultacji społecznych. 

Promowana będzie kadra ekspertów, której trzonem będą przewodniczący i członkowie 

poszczególnych komitetów. 

Rzetelna, merytoryczna, odpowiedzialna ocena polityki gospodarczej i strategii budżetowej 

państwa, plasować będzie Izbę w gronie najważniejszych ośrodków opiniotwórczych. 

W tym celu wykorzystywane będą w coraz większej skali nowoczesne narzędzia komunikacji 

masowej, w której liczą się szybkość, nowoczesność i profesjonalizm.  

Wzmocniony powinien być także medialny wizerunek Krajowej Izby Gospodarczej. 

Przedstawiciele Izby powinni być częstymi gośćmi popularnych programów społeczno-

gospodarczych zarówno w mediach elektronicznych jak i w publikacjach prasowych, radiu  

i telewizji.  

                                                                                   

 

 

 



 

 

 

2. Wzrost innowacyjno ści i konkurencyjno ści polskich przedsi ębiorstw. 

Krajowa Izba Gospodarcza realizować będzie ten cel poprzez  podejmowanie działań  

na rzecz: 

- ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do publicznych środków finansowych, w ramach 

perspektywy 2014-2020 oraz możliwości pozyskania kapitału ze źródeł 

komercyjnych; 

- poprawy jakości prawa; 

- decentralizacji i deregulacji, 

- zniesienia barier wzrostu takich jak biurokracja lub szara strefa; 

- lepszego dostępu do know-how;  

- intensyfikacji współpracy nauki z gospodarką poprzez zdynamizowanie  

m.in. komercjalizacji wyników badań naukowych, 

- zrównoważonego rozwoju 

- promowania, najlepszych praktyk zarówno z kraju, jak i zza granicy; 

a nadto realizacji Komunikatu Komisji Europejskiej z 13 stycznia 2013 roku      kierowanego 

do Parlamentu Europejskiego,  Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego  

i Komitetu Regionów, a który dotyczy priorytetów gospodarczych na lata 2014 – 2020. 

Nowe i młode, innowacyjne przedsiębiorstwa, są zasadniczym elementem odnowy 

gospodarczej, sprzyjającej wzrostowi zatrudnienia w Europie. 

Doprowadzenie do rewolucji w przedsiębiorczości, jest zadaniem i wyzwaniem lokalnym, 

regionalnym, krajowym i europejskim. 

By wyzwania czekające nas wszystkich zrealizować, potrzebna jest  radykalna zmiana 

europejskiej, w tym również naszej kultury, i przyjęcie nowych poglądów na temat 

przedsiębiorczości.  

Musi powstać kultura, w której sukces jest powszechnie doceniany, doceniany jest wkład 

przedsiębiorców w polski oraz europejski dobrobyt i propagowane są korzyści płynące  

z kariery przedsiębiorców.  

 

 

 



 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza realizowa ć będzie powy ższe cele strategiczne   

poprzez nast ępujące działania: 

 

1. Zwiększenie udziału polskich przedsi ębiorstw na rynkach mi ędzynarodowych 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło ogromną szansę rozwojową polskim 

przedsiębiorstwom. Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie i przystąpienie  

do strefy euro, co jeszcze bardziej zwiększy możliwość rozwoju naszych przedsiębiorstw.  

KIG będzie prowadził działania promujące polskie firmy, oraz polskich przedsiębiorców  

za granicą.  

Będzie wspierać eksport polskich produktów, usług i kapitału przy udziale publicznych 

środków finansowych i polskich służb dyplomatycznych. 

Ważnym aspektem umiędzynarodowienia polskiej gospodarki będzie wsparcie działalności 

izb bilateralnych i multilateralnych. 

KIG działać będzie w kierunku wzmocnienia „marki Polski”,  jako wiarygodnego partnera 

współpracy międzynarodowej, oferującego produkty i usługi na najwyższym poziomie 

jakościowym. 

Krajowa Izba Gospodarcza wykaże najwyższą staranność by zaangażować i wykorzystać 

swój potencjał i doświadczenie przy organizacji Światowej Wystawy EXPO 2015  

w Mediolanie. Będzie to ważnym wsparciem dla budowania nowoczesnego wizerunku 

Polski, Polskiej Gospodarki i Kultury.     

2. Wzmocnienie potencjału sektora mikro, małych i średnich przedsi ębiorców 

Firmom sektora MŚP należy się szczególna uwaga i wsparcie w budowie ich potencjału 

finansowego, upowszechnienie współczesnej inżynierii finansowej, rocznego i wieloletniego 

budżetowania i kontrolingu, umiejętności zarządzania kapitałem  ludzkim, pracy zespołowej, 

zdolności do kooperacji i pozyskiwania nowych rynków zbytu. 

Krajowa Izba Gospodarcza będzie rzecznikiem interesów mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw współorganizując m.in. kolejne edycje  Europejskich Kongresów MŚP.  

Będzie podejmowała działania zmierzające do skoncentrowania pomocy finansowej Unii 

Europejskiej w przyszłej perspektywie w latach 2014 – 2020 na zapewnieniu wzrostu 

konkurencyjności i innowacyjności polskich MŚP. 



 

 

 

Pierwszym i najbardziej naturalnym rynkiem dla MŚP jest rynek lokalny.  

KIG będzie wspierała podniesienie roli regionalnych organizacji samorządu gospodarczego 

w wykorzystaniu unijnych środków finansowych przez MŚP. 

Krajowa Izba Gospodarcza będzie też inicjatorem i propagatorem współpracy Izb 

Gospodarczym z Samorządem terytorialnym wszystkich szczebli. 

Do ważnych zdań będzie należało pozyskiwanie partnerów wśród innych organizacji 

przedsiębiorców, które zajmują się wspieraniem sektora MŚP w Kraju i zagranicą w celu 

zwiększenia efektu skali, poprzez zajmowanie wspólnych stanowisk. 

3. Podejmowanie wyzwa ń dotycz ących  edukacji  młodzie ży 

Niezwykle ważnym współczesnym wyzwaniem jest poziom nauczania w szkołach wszystkich 

szczebli, a szczególnie w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, 

szkołach wyższych, Akademiach, Politechnikach i Uniwersytetach. 

Krajowa Izba Gospodarcza będzie angażować swój autorytet i swoje doświadczenie  

w wykorzystanie najlepszych światowych a szczególnie europejskich,  wzorców  

i doświadczeń.  

Widzimy konieczność zmiany i potrzebę przebudowania systemu nauki zawodu poprzez 

upowszechnienie dualnego systemu kształcenia. 

Popularyzować i upowszechniać będziemy model edukacji przez całe życie promując rozwój 

społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Efektywna współpraca ze środowiskiem nauki, , poprzez wspólne projekty z uczelniami, 

instytutami naukowo badawczymi, które będą miały na celu m.in. komercjalizację badań 

naukowych dyfuzję wiedzy do gospodarki. Przygotowywanie młodzieży – przyszłych 

przedsiębiorców – do współpracy ze światem nauki na zasadach partnerskich to kolejne 

ogromne wyzwanie dla Krajowej Izby Gospodarczej w najbliższej kadencji. 

Odpowiedzialnie patrząc w przyszłość, Krajowa Izba Gospodarcza poczuwa się  

do  obowiązku wykazania szczególnej odpowiedzialności w pracy z młodzieżą. 

Dlatego sprzyjać będziemy wszystkim Izbom, które tworzyć będą Fora Młodych 

Przedsiębiorców, które będą formułować gremia współpracy z młodzieżą  



 

 

 

akademicką,  promując w swoich  programach przedsiębiorczość wśród młodych ludzi  

oraz zachęcając Ich do podejmowania działalności gospodarczej na własne ryzyko  

i na własny rachunek. 

Wiedząc o nieograniczonych, twórczych możliwościach młodych umysłów Krajowa Izba 

Gospodarcza ogromną uwagę zwróci na włączanie młodzieży w działania innowacyjne, 

nowoczesne technologie, wynalazczość i wszystko to, co kreatywne. 

Zwrócimy też uwagę na szczególną rolę i znaczenie jakości jako normy weryfikującej wyniki 

edukacji, doświadczenia i kompetencji.  

Dbałość o najwyższą jakość realizacji naszej strategii będzie rodzajem weryfikatora 

skuteczności naszych działań i naszej pracy. 

Krajowa Izba Gospodarcza zajmie się również promocją jakości i profesjonalizmu kadr 

administracji publicznej tam gdzie najlepsza wiedza oraz doświadczenie,  i kompetencje  

są warunkiem dobrego wykonania zadań. 

4. Doskonalsz ą administracj ę, organizacj ę, struktur ę i finanse 

Aby sprostać rosnącym wyzwaniom, a nawet je wyprzedzać, KIG będzie w trybie ciągłym 

dopasowywał styl pracy, skalę oraz strukturę organizacyjną do potrzeb nowoczesnego 

państwa. Istotna będzie elastyczność kosztowa gwarantująca bezpieczeństwo finansowe 

organizacji.  

Zważywszy na coraz wyższe cele oraz konieczność osiągania wysokich standardów  

na konkurencyjnym polu reprezentacji przedsiębiorców, Izba szczególnie zaangażowana 

będzie w pozyskanie zewnętrznych środków finansowania, w tym unijnych.  

Realizować będzie projekty komercyjne oraz motywować swoich członków do coraz większej 

odpowiedzialności za wspólną organizację. 

Nowym wyzwaniem dla KIG oraz Organizacji członkowskich będzie pozyskiwanie odpłatnych 

zadań - zleceń od Administracji Rządowej i Samorządowej. Wymagać to będzie niezwykłej 

kreatywności, pracowitości  oraz działań niekonwencjonalnych. 

Styl pracy oraz sposób rozwoju Izby cechować będzie nowoczesność, szybka identyfikacja 

zmieniających się trendów wraz z dostosowaniem do nich odpowiednich działań,  

efektywność i współpraca.                                                  

Krajowa Izba Gospodarcza deklaruje gotowość współpracy z innymi organizacjami 

przedsiębiorców w celu zbudowania silnej wspólnej reprezentacji przedsiębiorców. 


