Stanowisko
Krajowej Izby Gospodarczej z/s w Warszawie
oraz izb regionalnych:
Dolnośląskiej Izby Gospodarczej z/s we Wrocławiu
ŁuŜyckiej Izby Gospodarczej z/s w śarach
Opolskiej Izby Gospodarczej z/s w Opolu
Północnej Izby Gospodarczej z/s w Szczecinie
Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej z/s w Poznaniu
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej z/s w Gorzowie Wielkopolskim

w sprawie konieczności uchwalenia nowej ustawy o Izbach Gospodarczych jako podmiotach
prawa publicznego i wsparcia działań marszałków województw w budowie wspólnej Strategii
Rozwoju Polski Zachodniej.

I.

Kierownictwa w/w Izb uznają konieczność prowadzenia wszechstronnych działań
w celu uzyskania przez wyłonione demokratycznie reprezentacje przedsiębiorców
statusu publiczno-prawnego. Taki status, ukształtowany w wyniku nowej ustawy,
oznaczałby, iŜ kaŜdy przedsiębiorca w momencie zarejestrowania działalności staje
się członkiem regionalnej izby, czyli Samorządu Gospodarczego. Izby uzyskałyby,
podobnie jak wiele funkcjonujących w Polsce środowisk zawodowych, trwałe
podstawy istnienia i kompetentnego działania:

- środowisko przedsiębiorców zrzeszonych w Izbach uzyskałoby ustawowe
uprawnienia do reprezentowania interesów gospodarki i przedstawiania stanowiska
na wszystkich szczeblach władz państwa,

- taki status umoŜliwiałby Izbom Gospodarczym realizowanie zadań zleconych przez
administrację rządową lub samorządową, analogicznie jak w przypadku Izb
Rolniczych w kraju czy Izb Gospodarczych w innych państwach Unii Europejskiej,

- Izby zyskałyby silny status w kontaktach i współpracy międzynarodowej i mogłyby
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zapewnić polskim przedsiębiorcom realne wsparcie własnego państwa w ich
działalności inwestycyjnej i handlowej za granicą.

II.

Kierownictwa
marszałków

w/w

Izb

uznają,

województw:

Ŝe

lubuskiego,

podjęte

w

ostatnim

dolnośląskiego,

okresie

działania

zachodniopomorskiego,

wielkopolskiego i opolskiego, mające na celu utworzenie wspólnej Strategii Rozwoju
Polski Zachodniej są zbieŜne z poglądami szerokich środowisk gospodarczych tych
województw. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej ma być realną odpowiedzią na
zmieniającą się politykę spójności Unii Europejskiej w nowym okresie programowania
2014-2020r. Jej załoŜeniem musi być wspólne uzgodnienie priorytetów rozwojowych
obszaru Polski Zachodniej, które powinny być spójne z wyzwaniami polityki spójności
UE, jak równieŜ z wyzwaniami polskiej polityki rozwoju. Dziesięciolecia powojennych
zaniedbań w rozwoju tego obszaru, a jednocześnie bezpośredni styk z najsilniejszym
gospodarczo europejskim krajem – Niemcami, stwarza tutaj konieczność specjalnej
interwencji państwa i Unii Europejskiej. W naszej ocenie przyjęcie Strategii powinno
zaowocować ustanowieniem specjalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Zachodniej.
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