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Szanowni Koledzy przedsiębiorcy i sympatycy naszej Izby. 
 

Wszyscy odczuwamy brak wykwalifikowanych kadr do pracy w naszych przedsiębiorstwach. 

Szczególnie występuje to w zawodach, gdzie wymagane jest wykształcenie techniczne. Nam 

przedsiębiorcom nastręcza to wiele problemów i powoduje, że często musimy we własnym 

zakresie przyuczad do zawodu absolwentów różnych szkół. 

Nasz członek, Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. zwróciła się z prośbą 

o pomoc w działaniach mających na celu uruchomienie od 2009/2010r. najbardziej 

potrzebnych kierunków - 3 letnich studiów inżynierskich : mechanika i budowa maszyn, 

inżynieria produkcji i budownictwo. 

Pomoc nasza miałaby dotyczyd: 

1. Wsparcia finansowego na skompletowanie księgozbioru bibliotecznego branży 

mechanicznej i budowlanej, którego koszt wynosi ok. 60 tys. złotych. 

2. Udostępnienia zaplecza laboratoryjnego przedsiębiorstw na potrzeby Uczelni. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że przedsiębiorcy nie są od tego by odpowiadad (i 

ponosid dodatkowe koszty) za stan szkolnictwa. Jednak musimy też widzied i ten fakt, iż 

działania podejmowane przez PWSZ są działaniami w celu rozwoju kadr przedsiębiorstw i 

zapewnienia naszego bytu. 

Dlatego Prezydium Izby, postanowiło zwrócid się z niniejszym apelem do wszystkich naszych 

członków i wszystkich tych, którym zależy na dobrym przygotowaniu młodego pokolenia do 

życia w warunkach wolnego rynku gospodarczego o wsparcie, w miarę swoich możliwości 

finansowych, działao podejmowanych przez PWSZ w Gorzowie Wlkp. 

Wszyscy Ci, którzy zechcą wesprzed naszą inicjatywę i przekazad odpowiednią kwotę, ich 

pracownicy będą mieli bezpłatny dostęp do technicznych zbiorów bibliotecznych Uczelni. 

Ponieważ jest to działanie w naszym wspólnym interesie i wsparcie ma byd przeznaczone na 

ten konkretny cel, dlatego w Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej zostało utworzone 

specjalne konto bankowe. 

Wszyscy zainteresowani mogą wpłacad na podany numer konta z dopiskiem „Szkolnictwo 
Wyższe”  NRB nr - 56 8355 0009 0003 8726 2000 0004. 
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