Bo duży może więcej
W siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku zostało podpisane porozumienie w sprawie
ewentualnego przyszłego połączenia dwu organizacji: Pracodawców Pomorza i Regionalnej
Izby Gospodarczej Pomorza.

Porozumienie podpisali (od lewej):
Zbigniew Borkowski – wiceprezes PP,
Zbigniew Canowiecki – prezes PP,
Adam Protasiuk
– prezes RIGP,
Sławomir Halbryt –
wiceprezes RIGP

Jako zaletę RIGP
prezes Adam
Protasiuk wymienił
sprawne pozyskiwanie funduszy
z zewnątrz, w tym
unijnych, na realizację rozmaitych
projektów. Ostatni
z nich dotyczy
zarządzania, na
terenie 3 województw, strategią
konsultacji społecznych dotyczących wydobywania
gazu łupkowego.

Celem tego działania jest zjednoczenie pomorskich przedsiębiorców i osiągnięcie przez to
większej reprezentatywności zarówno na szczeblu regionalnym jak krajowym. Oczywistością
jest, że to na pracodawcach spoczywa największy ciężar, jeśli chodzi o gospodarczy rozwój
kraju i walkę z bezrobociem. Dlatego głos tego
środowiska powinien być nie tylko słyszalny,
ale skuteczny. Rozbicie środowiska na wiele
stowarzyszeń i organizacji osłabia ich rolę a co
za tym idzie również skuteczność. Dlatego dwie
najsilniejsze organizacje zapoczątkowały proces
zjednoczenia się. Porozumienie jest pierwszym
krokiem na tej drodze.
- Czeka nas trudna droga, być może nie wszyscy członkowie będą chcieli uznać te wyższe
racje. Postanowiliśmy zacząć od konsultacji
w grupach członków, podczas których mamy
nadzieję przekonać ich do naszych racji –
stwierdził prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki. - Nasza inicjatywa nie jest
tak rewolucyjna jak może niektórzy myślą, ale
samo życie sugeruje, że to właściwa droga. Na
naszym terenie np. w Malborku oddziały powiatowe obu organizacji mają wspólne spotkania.
W kraju takich oddolnych inicjatyw jest więcej.
- Korzyścią z połączenia będzie też koncentracja działań wizerunkowych, optymalizacja
metod i kosztów zarządzania oraz możliwość
korzystania zarówno z przepisów dotyczących
organizacji przedsiębiorców jak izb gospodarczych – dodaje prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Adam Protasiuk.

Obaj prezesi przedstawili krótko mocne i słabe
strony swych organizacji. Zbigniew Canowiecki wymienił jako pozytywy: fakt posiadania
własnej, niedawno zrewitalizowanego obiektu,
siedziby w prestiżowej lokalizacji w Gdańsku,
dużą ilość członków i ich wysoką dyscyplinę
w zakresie opłacania składek. Dodał też o znaczącym zaangażowaniu członków i ich ofiarności w przypadku konieczności zrobienia czegoś
dla dobra wspólnego.
Jako zaletę RIGP prezes Adam Protasiuk wymienił sprawne pozyskiwanie funduszy z zewnątrz, w tym unijnych, na realizację rozmaitych
projektów. Ostatni z nich dotyczy zarządzania,
na terenie 3 województw, strategią konsultacji
społecznych dotyczących wydobywania gazu
łupkowego.
Przyjęto harmonogram działań zmierzających
do zjednoczenia. Pierwszym etapem będą konsultacje z członkami obu organizacji, następnym ich audyty oraz opracowanie przez Biuro
Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego trybu
oraz zasad utworzenia jednej organizacji. Po
przejściu kolejnych szczebli proceduralnych
decyzja zjednoczeniowa może być podjęta
na Walnym Zgromadzeniu Członków jeszcze
przed sezonem wakacyjnym 2013.
Nazwa nowej organizacji ma brzmieć: Izba
Gospodarcza Pracodawców Pomorza, główną
siedzibą ma być budynek PP przy Alei Zwycięstwa 24. Obecny obiekt RIGP ma służyć jako
Centrum Szkoleniowo – Programowe.
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