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Strategia rozwoju Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu 

na lata 2016-2023 

 

 

Niniejszy dokument wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Toruniu (dalej IPH) na lata 2016-2023. Opracowanie powstało w okresie styczeń - sierpień 2015 

r., będąc efektem wieloetapowych analiz i konsultacji z reprezentantami firm członkowskich IPH. 

Stworzenie i wdrożenie strategii ma na celu ulepszenie dotychczasowych obszarów 

funkcjonowania organizacji oraz rozwój nowych, a tym samym skuteczniejsze wspieranie biznesu 

w mieście oraz regionie i ściślejsze dopasowanie do potrzeb przedsiębiorców. Dokument ma także 

ogromne znaczenie dla procesu pozyskiwania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-

2020 r., której jednym z założeń jest powiązywanie udzielanego wsparcia z istnieniem stabilnych, 

długofalowych planów rozwoju instytucji otoczenia biznesu. 

 

I. Informacje o Izbie Przemysłowo - Handlowej w Toruniu. 

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu powstała w listopadzie 1989 r. bezpośrednio po 

uchwaleniu ustawy o izbach gospodarczych jako forum reprezentacji interesów przedsiębiorców 

wobec władz regionalnych i lokalnych. Jej głównym zadaniem było wówczas pełnienie roli 

inkubatora biznesu, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ułatwianie ludziom 

aktywnym zakładania własnych firm, poszukiwanie za granicą partnerów z kapitałem i technologią, 

szkolenie menedżerów, poradnictwo prawne i promowanie eksportu. Dla realizacji tego ostatniego 

zadania przy Izbie zostało zorganizowane biuro Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Pomagało 

ono firmom w procedurach celnych i wydawało certyfikaty pochodzenia. W latach 1995-1997 

powołano również Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego kształcące specjalistów w tej 

dziedzinie. Dla sprawnej obsługi przedsiębiorców w 1992 r. zostało stworzone Centrum Wspierania 

Biznesu. Do 1997 r. świadczyło ono usługi doradcze oraz organizowało wyjazdy zagraniczne. 

 

W ramach akredytacji na świadczenie usług promocji eksportu w programie PHARE 2001 IPH była 

organizatorem misji handlowych oraz wyjazdów zbiorowych i indywidualnych przedsiębiorstw na 

targi zagraniczne. Efektem projektu stało się nawiązanie dobrych kontaktów ze środowiskiem 

gospodarczym na Wschodzie - głównie na Litwie, Łotwie i Białorusi. W celu aktywizacji działań 



eksportowych i importowych swych członków, organizacja rozpoczęła współpracę  z izbami 

przemysłowo-handlowymi, ambasadami, przedstawicielstwami handlowymi wielu krajów.  

W 2003 r. zostały podjęte prace nad utworzeniem Regionalnego Centrum Eksportu, kiedy to 

realizowany był projekt I Faza Budowy Regionalnego Centrum Eksportu – Identyfikacja 

Eksporterów, sfinansowany ze środków Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PHARE oraz ze 

środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło 

na utworzenie witryny www.eksport.kujpom.info (w trzech wersjach językowych), 

zidentyfikowanie 1000 i zbadanie 180 eksporterów województwa kujawsko-pomorskiego oraz 

stworzenie na tej podstawie bazy eksporterów województwa, a także na wykonanie 180 usług 

informacyjnych w postaci wprowadzenia na witrynę ofert współpracy zagranicznej ze strony 

regionalnych przedsiębiorców. Przebudowa i wzbogacenie strony o nowe, bardziej zaawansowane 

moduły była możliwa dzięki realizacji drugiego projektu II Faza Budowy Regionalnego Centrum 

Eksportu – rozwój usług wspierających eksport sfinansowanego z funduszy strukturalnych w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 

wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Regionalne Centrum Eksportu 

służy pomocą w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą oraz organizuje 

wyjazdy na misje i targi. W chwili obecnej Izba zrzesza około  208 (stan na 17.09.2015) firm z 

województwa kujawsko-pomorskiego, posiada prężnie działający oddział regionalny w Rypinie i 

we Włocławku. Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie struktury wielkości firm 

członkowskich IPH w Toruniu. 

 

Tabela 1. Struktura wielkości firm członkowskich IPH (według stanu z sierpień 2015 r.). 

Liczba zatrudnionych Liczba firm 

1-2 81 

3–5 37 

6–20 38 

21–50 17 

51–100 4 

powyżej 100 7 

barter 20 

 

*barter – świadczenie usługi lub przekazywanie towaru na rzecz IPH w Toruniu do 

wysokości zadeklarowanej na dany rok kalendarzowy składki członkowskiej 



Poniższa tabela przedstawia zestawienie firm członkowskich w podziale na reprezentowane branże. 

Podkreślić należy, iż najprężniej reprezentowana jest szeroko rozumiana branża usług finansowych 

i prawnych – biura podatkowe, kancelarie, biura nieruchomości oraz branża szkoleniowa. 

 

Tabela 2. Branże reprezentowane przez firmy członkowskie IPH. 

 

Branże Liczba firm 

biura podatkowe, kancelarie, nieruchomości, doradztwo 46 

edukacja, informacja 22 

branża budowlana 14 

branża deweloperska 2 

wyposażenie wnętrz i obiektów 9 

branża informatyczna 13 

banki, finanse, ubezpieczenia 14 

reklama, promocja, media 8 

branża spożywcza 10 

branża metalowa 7 

maszyny i urządzenia 6 

branża instalacyjna 6 

branża poligraficzna i wydawnicza 5 

branża chemiczna 6 

branża turystyczna 5 

transport, dystrybucja, logistyka 3 

branża elektroniczna, elektrotechniczna 3 

motoryzacja 3 

branża rolno-ogrodnicza 2 

branża odzieżowa, włókienniczo-tekstylna 1 

Inne np. branża medyczna 23 

RAZEM 208 

 

Głównym celem IPH w Toruniu jest wspieranie firm w ich rozwoju, co umożliwiają realizowane 

przez organizację projekty. Wsparcie w tej sferze obejmuje m.in. łączenie przedsiębiorców z 

naukowcami, animację działań klastrowych, szkolenia i doradztwo, kierowanie stażystów do firm, 

promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Oferta aktualizowana jest zgodnie z 

potrzebami członków i zmieniającej się gospodarki. Izba zapewnia swym członkom doradztwo 

ekonomiczne, prawne i organizacyjne. Prowadzi także szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu 



nowoczesnego zarządzania, prawa i pozyskiwania funduszy unijnych. Jakość usług świadczonych 

przez IPH w Toruniu została potwierdzona  w 2004 roku certyfikatem Systemu Zarządzania 

Jakością ISO 9001:2001. Poniższe tabele przedstawiają zestawienie aktywności Izby i jej Członków 

zarówno 

w zakresie świadczonych usług jak i organizowanych konferencji, spotkań integracyjnych, szkoleń. 

 

Tabela 3. Liczba członków korzystających z usług IPH w latach 2012-2014. 

 

Rodzaje usług 2012 2013 2014 

Doradcze 8 17 90 

Informacyjne 43 2 16 

Misje gospodarcze 0 0 2 

 

Obecnie IPH w Toruniu jest czołową organizacją regionu reprezentującą interesy przedsiębiorców. 

Członkostwo nie tylko pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, ale przede wszystkim służy 

nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych. Członkowie wzajemnie sobie pomagają i dzielą 

swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Organizacja zrzesza przede wszystkim mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, stanowiące główną siłę napędową polskiej gospodarki. Wspierani są przede 

wszystkim młodzi przedsiębiorcy, którzy potrzebują pomocy w stawianiu pierwszych kroków w 

biznesie. 

 

Tabela 4. Konferencje, szkolenia, seminaria i tzw. spotkania czwartkowe IPH oraz ich 

uczestnicy w latach 2012-2014. 

 

 2012 2013 2014 

łączna liczba konferencji, szkoleń, seminariów, tzw. spotkań czwartkowych 22 19 12 

łączna liczba uczestników 413 410 544 

 

 

*z uwagi na charakter ciągły np. działań szkoleniowych, procesów, które się toczą przez poszczególne kwartały, nie można z dużą 

precyzją  uzupełnić działań zrealizowanych w pierwszych 3 kw. 2015. Statystyki i system gromadzenia informacji w IPH pozwalają 

na precyzyjne roczne raportowanie.  

  
 

 



 

 

 

 

Tabela 5. Spotkania integracyjne IPH oraz ich uczestnicy w latach 2012-2014. 

 

 2012 2013 2014 

liczba spotkań integracyjnych 3 4 5 

łączna liczba uczestników 239 166 350 

 

Izba Przemysłowo-Handlowa opiniuje rozwiązania prawne we współpracy z Krajową Izbą 

Gospodarczą, uczestniczy w tworzeniu dokumentów ważnych dla rozwoju gospodarki regionu, 

m.in. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku – Plan modernizacji 

2020+, konsultuje przepisy lokalne związane z przedsiębiorczością. Jest jednym z założycieli 

Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który został powołany w 2012 r. 

Przedstawiciele organizacji reprezentują środowisko w wielu instytucjach, komisjach, radach, 

zespołach: Radzie Krajowej Izby Gospodarczej, Sejmiku Gospodarczym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Radzie Programowej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 

roku 2020, Radzie Prezydenckiej, Powiatowej Radzie Zatrudnienia dla Miasta Torunia, Komisji 

Kwalifikacyjnej Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Torunia. W 2015 r. przy IPH w Toruniu powstał Toruński Ośrodek Mediacji 

Gospodarczych. 

Z pomocą mediatora przedsiębiorcy mogą rozstrzygać spory bez udziału sądu.  

 

 

II. Misja i cele działania Izby Przemysłowo - Handlowej w Toruniu. 

 

Misja Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu określona została w Polityce Jakości z dnia 1 

czerwca 2011 r. „Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu jest reprezentowanie interesów 

środowiska gospodarczego wobec władz samorządu terytorialnego, kształtowanie warunków dla 

rozwoju gospodarczego regionu, partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie”.  

Cele do realizacji, które stawia sobie Izba zostały szczegółowo określone w Statucie IPH w 

Toruniu. 

 



§7 Statutu  IPH w Toruniu,  marzec 2015 r. 

Celami statutowymi Izby są w szczególności: 

 reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków: 

 współtworzenie założeń i warunków rozwoju gospodarki, oraz występowanie w imieniu 

reprezentowanych podmiotów wobec organów administracji publicznej i samorządu 

gospodarczego; 

 współtworzenie warunków do integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego; 

 wspieranie przedsiębiorczości i inicjatywności gospodarczej; 

 współuczestniczenie w wypracowywaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących 

gospodarki; 

 upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz 

promowania postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego; 

 ugruntowanie kanonów etyki zawodowej wśród kadry menedżerskiej reprezentującej 

zrzeszone w Izbie podmioty gospodarcze; 

 wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz 

współudział w ich  opracowywaniu; 

 prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu 

kontaktów z partnerami  w  kraju i za granicą; 

 prowadzenie baz danych podmiotów gospodarczych; 

 udzielanie podmiotom gospodarczym pomocy doradczej w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących prowadzonej przez nie działalności; 

 wydawanie na podstawie odrębnych przepisów - dokumentów certyfikacyjnych oraz 

świadectw o pochodzeniu towarów; 

 prowadzenie działalności oświatowej; 

 prowadzenie działalności wydawniczej; 

 propagowanie polubownego trybu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków 

gospodarczych oraz organizowanie i stwarzanie warunków do polubownego rozstrzygania 

tych sporów; 

 udział w tworzonych poza organizacjami samorządu gospodarczego organach doradczych  

 lub opiniodawczych, zajmujących się problematyką gospodarczą i społeczną; 

 współpraca w zwalczaniu bezrobocia, wspieranie aktywnych form przeciwdziałaniu 

bezrobociu; 

 ochrona interesów członków Izby przed monopolem i dumpingiem; 

 działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców zrzeszonych w Izbie, pracowników oraz 

dobra publicznego; 



 ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Izbie wobec związków 

zawodowych, pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów 

samorządu terytorialnego; 

 opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie 

objętych zadaniami związków pracodawców. 

 

III. Otoczenie gospodarczo-społeczne oraz potrzeby rozwojowe Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Toruniu w świetle wyników badań.  

 

1.  Sytuacja gospodarcza i społeczna Torunia oraz uwarunkowania prowadzenia działalności 

gospodarczej w mieście. 

 

Aby przeanalizować potencjał gospodarczo-społeczny Torunia oraz znaleźć czynniki sprzyjające 

oraz utrudniające jego rozwój konieczne jest sięgnięcie do podstawowych wskaźników opisujących 

sytuację miasta i jego mieszkańców. Na potrzeby niniejszej analizy, przygotowanej metodą desk 

research wykorzystano dane statystyki publicznej (Bank Danych Lokalnych GUS) oraz już 

istniejące raporty i opracowania
1
. 

 

Pod koniec 2013 r. liczba mieszkańców Torunia wyniosła 203,4 tys., dając miastu niezmienną od 

dłuższego czasu 16. lokatę w rankingu polskich miast pod względem liczby ludności. Liczba ta 

jest jednocześnie wynikiem utrzymującej się tendencji spadkowej zaludnienia, co ilustruje poniższa 

tabela.  

 

Tabela 6. Liczba mieszkańców Torunia w latach 2007-2013 (GUS-BDL). 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

206619 206013 205718 205129 204921 204299 203447 

 

 

                                                 
1
 Większość prezentowanych danych GUS odnosi się do stanu z końca 2013 r. – były to najbardziej aktualne 

informacje dostępne w chwili powstawania ekspertyzy (tj. IV kwartał 2014 r.). W celu ilustracji procesów 

długofalowych 

i trendów wykorzystano dane z przedziału siedmioletniego, tj. lat 2007-2013 r. (bądź krótszego, w przypadku gdy dla 

danego wskaźnika nie opublikowano wartości z wszystkich lat przedziału). 



Ważną cechą struktury ludności miasta – zwłaszcza, gdy mówimy o rozwoju gospodarczym - są 

proporcje liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Dają one pewne 

wyobrażenie o kosztach ekonomicznych i społecznych, jakie muszą ponieść zdolni do pracy 

członkowie społeczności lokalnej, by wesprzeć utrzymanie tych, którzy w rynku pracy nie 

uczestniczą (dzieci 

i młodzież, emeryci, itp.). Na koniec roku 2013 r. proporcja ludności w wieku produkcyjnym i obu 

grup w wieku nieprodukcyjnym (tj. przed- i poprodukcyjnym) wynosiła 64% do 36%. Jak ilustruje 

poniższa tabela, na przestrzeni ostatnich kilku lat w Toruniu maleje odsetek osób w wieku 

produkcyjnym, zaś przybywa ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnej stagnacji 

proporcji ludności najmłodszej – co jest wyraźnym sygnałem procesu starzenia się społeczeństwa, 

tak w wymiarze lokalnym, miejskim, jak i ogólnokrajowym.  

 

Tabela 7. Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych ludności w strukturze 

demograficznej Torunia w latach 2007-2013 (GUS-BDL).   

 

Grupa wiekowa ludności 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

w wieku przedprodukcyjnym  

(14 lat i poniżej) 
17,2 16,9 16,7 16,7 16,5 16,4 16,4 

w wieku produkcyjnym  

(15-64 lata) 
67,4 67,1 66,8 66,2 65,6 65,0 64,1 

w wieku poprodukcyjnym  

(65 lat i powyżej) 
15,4 16,0 16,5 17,2 18,0 18,6 19,5 

 

W Toruniu można zaobserwować również typową dla wielu populacji przewagę udziału kobiet 

(53,5%) nad mężczyznami (46,5% w 2013 r.), związaną z różnicami w oczekiwanej długości życia 

obu płci. 

 

Podobnie jak większość dużych (tj. liczących powyżej 100 tys. mieszkańców) miast w Polsce, 

Toruń zanotował ujemne saldo migracyjne (-686 osób w 2013 r.), czyli przewagę wymeldowań nad 

zameldowaniami na swoim obszarze administracyjnym. Ma to związek z częstymi, zwłaszcza 

wśród zamożniejszych mieszkańców, planami osiedlania się i budowy domów na terenach 

wiejskich, ale położonych blisko miasta, umożliwiających dojazdy do pracy, szkoły, na zakupy, itp. 

Do obszarów tzw. suburbanizacji Torunia zaliczyć należy m.in. gminy Lubicz, Łysomice, Zławieś 

Wielka, Czernikowo. 

 



Mówiąc o sytuacji demograficznej Torunia, należy zauważyć także, iż w mieście, będącym 

czołowym ośrodkiem akademickim północnej Polski, kształci się 30,3 tys. studentów, z czego 

blisko 60% w trybie stacjonarnym (GUS-BDL 2013 r.). Do liczby zameldowanych mieszkańców 

należy więc doliczyć dodatkowe kilkanaście tysięcy osób faktycznie przebywających w mieście 

przez większość roku. Jest to z jednej strony pozytywna odmiana na tle procesów ludnościowych w 

mieście, z drugiej – wyzwanie dla lokalnego rynku pracy. 

 

Pod koniec 2013 r. w Toruniu funkcjonowało 25,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, 

wpisanych do rejestru REGON. Niemalże całość tej grupy stanowią różnego rodzaju podmioty 

prywatne - 24,9 tys. (tj. 98,1% ogólnej liczby). Ponad 70% prywatnych podmiotów działających w 

mieście to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – jest ich łącznie 17,7 tys. 

Dynamikę ich funkcjonowania w ostatnich latach przedstawia poniższy wykres. Spółki (w tym z 

kapitałem zagranicznym) stanowią 13,1%. Pozostałe typy prywatnych podmiotów to m.in. 

spółdzielnie oraz organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.  

 

Wykres 8. Liczba podmiotów gospodarki prywatnej, w tym osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, w Toruniu w latach 2007-2013 (GUS-BDL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarejestrowane w Toruniu firmy prowadzą działalność w różnorodnych branżach, jednakże analiza 

reprezentowanych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (w poniższej tabeli) pozwala bez trudu 

zidentyfikować obszary szczególnego zainteresowania biznesowego lokalnych przedsiębiorców. 

Blisko jedna czwarta prowadzi działalność w zakresie handlu i napraw samochodowych. Licznie 

reprezentowane są też branże: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (m.in. 



inżynierowie, architekci, biura rachunkowe), budowlana, przetwórstwa przemysłowego, pozostałej 

działalności usługowej (m.in. fryzjerzy, serwisy komputerowe), medyczna. Interesującym na tle 

omawianych sekcji PKD przypadkiem jest transport i gospodarka magazynowa – branże także dość 

liczna, ale jedyna, której reprezentacja w Toruniu na przestrzeni pięcioletniego okresu widocznie 

zmalała 

(o prawie 200 podmiotów).  

 

Tabela 9. Branże działalności prywatnych przedsiębiorstw w Toruniu w latach 2009-2013 

w uszeregowaniu według liczby reprezentowanych podmiotów w sekcjach PKD na koniec 

2013 r. (GUS-BDL). 

 

Sekcje PKD 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 
6089 6254 6068 5992 6062 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2423 2560 2598 2714 2806 

F – Budownictwo 2278 2358 2400 2393 2389 

C – Przetwórstwo przemysłowe 1923 2032 2035 2065 2086 

S i T - Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników 
1462 1520 1565 1605 1708 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1343 1435 1491 1586 1666 

H – Transport i gospodarka magazynowa 1765 1758 1680 1642 1575 

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1134 1098 1077 1135 1182 

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 930 1000 1052 1107 1167 

N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 
534 611 745 930 1108 

J – Informacja i komunikacja 628 664 714 751 784 

P – Edukacja 446 489 522 733 767 

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
667 708 731 710 699 



Sekcje PKD 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 558 579 578 593 615 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 123 136 136 132 127 

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

20 30 34 46 68 

E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 
64 69 71 71 65 

B – Górnictwo i wydobywanie 16 19 23 22 23 

O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
2 3 3 3 4 

 

O kondycji lokalnej przedsiębiorczości świadczy nie tylko ogólna liczba podmiotów, ale także ich 

żywotność. W poniższej tabeli zestawiono procent, jaki w danym roku stanowiły na tle wszystkich 

toruńskich podmiotów gospodarczych firmy zarówno nowo rejestrowane, jak i usunięte z rejestru 

REGON, a także saldo obu wartości.  

 

Tabela 10. Żywotność przedsiębiorstw rejestrowanych w Toruniu w latach 2009-2013 

(opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL). 

 

Podmioty gospodarcze według statusu rejestracji i typu 2009 2010 2011 2012 2013 

Odsetek nowych rejestracji w 

REGON 

podmioty prywatne – ogółem 10,1% 10,8% 10,2% 10,2% 10,3% 

os. fizyczne prowadzące dz. gosp. 11,7% 12,8% 11,8% 11,1% 11,9% 

Odsetek wyrejestrowań z 

REGON 

podmioty prywatne – ogółem 21,1% 6,4% 8,9% 6,7% 7,2% 

os. fizyczne prowadzące dz. gosp. 27,9% 8,4% 11,6% 9,0% 9,6% 

SALDO (różnica pomiędzy 

odsetkiem nowych rejestracji a 

wyrejestrowań) 

podmioty prywatne – ogółem -11,0% 4,4% 1,3% 3,5% 3,0% 

os. fizyczne prowadzące dz. gosp. -16,2% 4,4% 0,2% 2,1% 2,3% 

 

Dane z obu powyższych zestawień wskazują, iż po niekorzystnym okresie lat 2008-2009, kiedy to 

zanotowano znaczny spadek liczby podmiotów gospodarczych, toruńskie przedsiębiorstwa 

funkcjonują w sposób nieco bardziej ustabilizowany. Ostatnie lata są okresem pewnego wzrostu 



liczebności podmiotów gospodarczych w mieście, szczególnie w ich najprostszej formalnie postaci 

– działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Stan ten można odczytać jako 

oznakę zainteresowania i zapotrzebowania mieszkańców Torunia na samodzielną aktywność 

biznesową, zwłaszcza taką, która nie musi wiązać się z dużymi nakładami początkowymi czy 

zakładaniem wymagającego formalnie podmiotu, jakim jest chociażby spółka. 

 

Ważnym aspektem profilu toruńskiego biznesu jest także wielkość przedsiębiorstwa. Podobnie jak 

w przypadku typu podmiotu gospodarczego, tak i pod tym względem występuje zdecydowana 

dominacja jednej kategorii
2
 – jak wskazuje poniższa tabela, ponad 95% funkcjonujących w mieście 

przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Kolejnymi, choć 

znacznie mniej licznymi kategoriami są firmy małe – jest ich nieco ponad 3% oraz średnie – około 

0,9%. Firmy duże, których personel liczy więcej niż 250 osób, stanowią zaledwie promilową 

cząstkę struktury działających w Toruniu podmiotów. Na tle analizowanego siedmioletniego okresu 

wartości te nie ulegały żadnym znaczącym zmianom.     

 

Tabela 11. Struktura podmiotów gospodarczych w Toruniu pod względem wielkości 

zatrudnienia w latach 2007-2013 (opracowanie własne na podstawie danych GUS-BDL). 

 

Liczba pracowników 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

9 i mniej 95,64% 95,58% 95,03% 95,35% 95,33% 95,66% 95,81% 

10 – 49 3,28% 3,32% 3,72% 3,45% 3,51% 3,27% 3,14% 

50 – 249 0,92% 0,93% 1,06% 1,02% 0,99% 0,89% 0,87% 

250 – 999 0,15% 0,15% 0,17% 0,16% 0,14% 0,15% 0,15% 

1000 i więcej 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

 

Statystyki z powyższej tabeli wydają się korespondować z przytoczonymi wcześniej danymi, 

mówiącymi o znacznym udziale osób fizycznych pośród działających w mieście firm. Z informacji 

tych wyłania się obraz toruńskich przedsiębiorstw jako inicjatyw małych, kierowanych 

samodzielnie przez ich właścicieli z pomocą niewielkich zespołów tworzonych z potrzeby 

zaistnienia ze swoją ofertą, niezależności zawodowej czy stworzenia sobie miejsca na niełatwym 

rynku pracy (wg GUS stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła w 2013 r. 10,4%). Jest to obraz raczej 

                                                 
2
 Dane o wielkości podmiotów gospodarczych gromadzone są w Banku Danych Lokalnych GUS bez podziału na 

podmioty prywatne i publiczne. Jednakże w związku z faktem, że firmy prywatne stanowią (jak wskazano wcześniej) 

aż 98% wszystkich podmiotów gospodarczych w Toruniu, można przyjąć, iż ich struktura wielkości zatrudnienia 

będzie bardzo zbliżona do tej, jaką cechuje się ogół podmiotów funkcjonujących w mieście. 



odległy od przedsiębiorczości typu korporacyjnego, zdominowanej przez podmioty o rozbudowanej 

strukturze i dużym zatrudnieniu, najczęściej ogólnopolskie bądź ponadnarodowe. W Toruniu na 

100 osób w wieku produkcyjnym przypada 13,6 osób prowadzących własną działalność 

gospodarczą (GUS-BDL 2013).  

 

Analizując dane dotyczące przedsiębiorczości w Toruniu, warto poświęcić także uwagę 

statystykom gromadzonym dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. Będąc drugim co do 

wielkości miastem regionu, siedzibą władz samorządowych oraz częścią tworzącej się metropolii, 

Toruń ma ogromny wkład w aktywność gospodarczą regionu, zaś informacje dotyczące całego 

województwa także w dużym stopniu stanowią odbicie sytuacji w mieście. Przykładowo, według 

danych GUS z końcem 2013 r. na terenie województwa działało 85,2 tys. przedsiębiorstw – firmy 

toruńskie stanowią zatem blisko 30% tej liczby. Podobnie jak w przypadku Torunia, 95% 

prywatnych podmiotów gospodarczych całego regionu to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 

9 osób. Regionalne mikroprzedsiębiorstwa są miejscem zatrudnienia dla 160,2 tys. osób (w tym 54 

tys. na umowy o pracę). 

 

Statystyki na poziomie wojewódzkim umożliwiają przyjrzenie się wybranym wskaźnikom 

ekonomicznym działalności przedsiębiorstw, w tym także najmniejszych oraz ich porównanie z 

analogicznymi wskaźnikami dla innych regionów czy całego kraju. Poniższa tabela przedstawia 

wybrane podstawowe wskaźniki funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie, zestawione z 

analogicznymi średnimi wartościami dla całego kraju. 

 

Tabela 12. Wybrane podstawowe wskaźniki funkcjonowania przedsiębiorstw (w tym 

mikroprzedsiębiorstw) w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce w 2013 r. (Działalność 

przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r., GUS 2014, s. 72-73). 

 

Wskaźniki funkcjonowania przedsiębiorstw 

kujawsko-pomorskie Polska 

przedsiębiorst

wa ogółem 

mikroprzedsię

biorstwa 

przedsiębiorst

wa ogółem 

mikroprzedsię

biorstwa 

liczba przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców 40,7 38,9 46,0 44,0 

liczba pracujących na 1000 mieszkańców 187 74,8 231,2 87,6 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w zł 3049 2000 3761 2210 

przychody z działalności w mln zł na 1 podmiot 1,7 0,4 2,1 0,5 



koszty działalności w mln zł na 1 podmiot 1,5 0,3 2,0 0,4 

proporcja poziomu kosztów  92,6% 85,5% 93,6% 87,3% 

 

Województwo znalazło się poniżej średniej krajowej, jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorstw (w tym 

mikro) oraz osób w nim pracujących na 1000 mieszkańców. Wyraźnie niższe jest także przeciętne 

wynagrodzenie brutto – warto jednakże zwrócić uwagę na fakt, że ten sam wskaźnik dla 

mikroprzedsiębiorstw nie różni się aż tak znacznie, jeśli chodzi o ogół kraju i region. Wyraźne 

różnice widoczne są również w poziomach osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów na 

podmiot. 

Z drugiej strony proporcja poziomu kosztów jest w obu przypadkach zbliżona i nie przekracza 

traktowanej w ekonomii jako graniczna wartości 90%. Może wskazywać to, iż kujawsko-pomorskie 

firmy, także najmniejsze, mimo ryzyk finansowych, z jakimi wiąże się prowadzenie własnego 

biznesu, nie odstają od szerszego trendu w zakresie rentowności przedsiębiorstw. Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, która od lat zajmuje się badaniem kondycji polskiego biznesu 

(szczególnie MŚP) opracowała syntetyczny wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości, który służyć ma 

jako całościowa ilustracja warunków prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych 

regionach Polski. (m.in. liczba przedsiębiorstw aktywnych na 1000 mieszkańców, liczba 

pracujących, przychody, udział kosztów w przychodach, przeciętne wynagrodzenie i nakłady 

inwestycyjne).   

 

Wykres 13. Wartość syntetycznego wskaźnika rozwoju przedsiębiorczości w 2012 r. (Raport 

o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, PARP 2014, 

s. 61). 

 

 



W ostatniej edycji badania województwo kujawsko-pomorskie usytuowało się na 7. miejscu 

rankingu z wartością wskaźnika wynoszącą 54,36 – znajduje się więc pośrodku krajowego 

kontinuum (średnia wartość wskaźnika wynosi 50,01, zaś mediana 47,69).  

 

Aspektami funkcjonowania prywatnych podmiotów gospodarczych, na które kładzie się obecnie 

coraz większy nacisk są innowacyjność i współpraca z sektorem naukowo-badawczym (tzw. B+R – 

Business + Research). W innowacjach pokładane są duże nadzieje na podniesienie 

konkurencyjności polskiej gospodarki względem innych gospodarek europejskich i światowych, zaś 

wspólne działania biznesu i nauki stały się ważnym punktem strategii wydatkowania funduszy 

unijnych i długofalowych planów rozwoju nauki. W latach 2011-2013 r. innowacje w zakresie 

produktów i/lub procesów, tj. wprowadziło 13,6% przedsiębiorstw przemysłowych i 8,4% 

usługowych w województwie, co plasuje region odpowiednio na ostatnim, 16. oraz przedostatnim, 

15. miejscu w kraju (Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-

pomorskim w latach 2011-2013, GUS 2014, s. 3). Zastosowanie innowacji jest wyraźnie związane z 

wielkością firmy. Przyczyną tego stanu rzeczy może być wspomniany już charakterystyczny profil 

toruńskich i regionalnych firm – są to w ponad 90% podmioty małe, prowadzone przez osoby 

fizyczne, których przedmiot bądź forma działalności nie zakłada lub nie wymaga stosowania 

znaczących innowacji, ewentualnie wykorzystywane są innowacje o dużej dostępności, które 

szybko wchodzą do głównego nurtu gospodarki. 

 

Wykres 14. Wielkość i typ przedsiębiorstw (%) z województwa kujawsko-pomorskiego 

stosujących innowacje procesowe i/lub produktowe w latach 2011-2013 (Działalność 

innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2013, 

GUS 2014, s. 4). 

 



 

Biorąc pod uwagę, iż rynek miasta i regionu tworzą w większości nieduże firmy, w kolejnym 

zestawieniu dotyczącym innowacyjności informacje na temat ogółu firm stosujących innowacje 

zostaną uzupełnione o dane odnoszące się do firm małych (10-49 pracowników). 

 

Tabela 16. Odsetek stosujących innowacje przedsiębiorstw z województwa kujawsko-

pomorskiego według rodzaju, sektora i wielkości w latach 2011-2013 (Działalność 

innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2013, 

GUS 2014, s. 5). 

 

Rodzaj wydatków na innowacje 

firmy przemysłowe firmy usługowe 

ogółem małe ogółem małe 

zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych 7,7% 8,6% - - 

zakup oprogramowania 35,9% 31,4% 26,2% 25,3% 

zakup środków trwałych 68,5% 80% 67% 66,7% 

szkolenie personelu 17,1% 31,4% 10,7% 6,9% 

marketing 17,7% 8,6% 14,6% 13,8% 

badania i rozwój 36,5% 11,4% 17,5% 17,2% 

pozostałe 12,7% 20% 21,4% 20,7% 

 

Pomimo znacznej różnicy w częstości zastosowania innowacji, jaka dzieli firmy małe od 

pozostałych przedsiębiorstw, struktura inwestycji w ich wdrażanie jest dość podobna - w takich 

kategoriach wydatków jak zakup oprogramowania, środków trwałych (najczęstsza kategoria) czy 

marketing. Wyraźną różnicę widać natomiast w zakupie wiedzy ze źródeł zewnętrznych – w tę 



sferę w ogóle nie zainwestowały firmy usługowe. Rzadziej szkoliły także personel, choć dystans w 

tym zakresie zaobserwować można również między ogółem a grupą małych firm sektora 

przemysłowego. Ponadto przedsiębiorstwa o profilu przemysłowym zdecydowanie częściej od 

usługowych wydawały środki na badania i rozwój. Wyższe odsetki różnego rodzaju wydatków na 

innowacje wśród przedsiębiorstw przemysłowych wskazują, iż ten sektor biznesu odczuwa 

szczególną potrzebę wprowadzania znaczących zmian w swojej działalności.  

 

Poniższa tabela pozwala przyjrzeć się kilku wskaźnikom współpracy biznesu z sektorem nauki 

i badań w odniesieniu do regionu oraz kraju: nakładom, udziałowi własnych środków 

przedsiębiorstw oraz zatrudnieniu personelu zajmującego się zadaniami B+R. 

 

Tabela 17. Wybrane wskaźniki współpracy biznesu z sektorem naukowo-badawczym w 

województwie kujawsko-pomorskim i Polsce w 2013 r. (Działalność badawcza i rozwojowa 

w Polsce w 2013 r., GUS 2014, s. 1-8). 

 

 Wskaźniki współpracy  
kujawsko-

pomorskie 
Polska 

nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca (w zł) 109,32 374,62 

udział środków przedsiębiorstw w finansowaniu działań B+R (w %) 40 37,3 

personel w działalności B+R na 1000 pracujących (liczba os.) 6 9,3 

nakłady wewnętrzne na B+R na 1 pełen etat personelu B+R (w zł) 79,1 153,9 

 

Także tutaj sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim znacząco odbiega od średniej krajowej 

– nakłady wewnętrzne regionalnych firm na działalność rozwojowo-badawczą są niemal o połowę 

niższe w przeliczeniu na jeden etat pracownika zajmującego się B+R, zaś ponad trzykrotnie niższe 

w przeliczeniu na mieszkańca Po względem obu tych wskaźników Kujawy i Pomorze zajmują 

odpowiednio 15. i 13. miejsce wśród polskich województw. Nieco wyższy od średniej krajowej jest 

za to udział własnych środków firm w finansowaniu działalności badawczej – pochłania on 40% 

ogólnych jej kosztów. 

 

Ważną częścią otoczenia społecznego i gospodarczego organizacji jaką jest Izba Przemysłowo-

Handlowa w Toruniu są inne podmioty o podobnych celach, formach działania czy grupach 

docelowych. Ich charakterystykę przedstawiono poniżej w podziale na typy instytucjonalne. 

 



Zrzeszenia przedsiębiorców i pracodawców: 

 

• Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców (dawniej Kujawsko-Pomorski 

Związek Pracodawców i Przedsiębiorców) – jedna z największych organizacji 

zrzeszających pracodawców (ponad 200 podmiotów) z terenu województwa, której głównym 

celem jest reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych pracodawców, szczególnie 

sektora prywatnego i udział w strukturach dialogu społecznego. Organizacja świadczy usługi 

doradcze, szkoleniowe, działa także aktywnie w obszarze wspierania współpracy między 

nauką a biznesem (B+R), m.in. w ramach własnego projektu PO KL „Voucher Badawczy”.  

 

• Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan – organizacja członkowska 

ogólnopolskich struktur Lewiatana, reprezentant interesów środowiska pracodawców, 

uczestnik dialogu społecznego. Organizacja jest założycielem klastra turystyki 

uzdrowiskowej i medycznej, który powstał na terenie regionu w 2013 r. 

 

• Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego – organizacja 

samorządu gospodarczego o zasięgu regionalnym, oferująca przedsiębiorcom wsparcie 

doradcze, informacyjne i szkoleniowe, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych z 

zagranicą i udział w misjach gospodarczych, a także legalizację dokumentów.  

 

• Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa – organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z 

Włocławka i południowej części regionu, reprezentująca środowisko biznesowe, świadcząca 

usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne a także certyfikację rzetelności swoich firm 

członkowskich. 

 

• Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – organizacja zrzeszająca 

głównie mikro- i małych przedsiębiorców z obszaru rzemiosła. Głównym przedmiotem jej 

działalności jest reprezentacja interesów rzemieślników oraz przeprowadzanie egzaminów i 

potwierdzanie kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych. Izba prowadzi w Bydgoszczy 

prywatną szkołę zawodową, (kilkanaście kierunków kształcenia), w której nauczanie 

realizowane jest na zasadzie praktycznej nauki zawodu. 

 

• Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług – organizacja reprezentująca w 

większości mikro- i małe firmy (często rodzinne) prowadzące działalność handlową oraz 

usługową. Prowadzi działania doradcze, informacyjne oraz promocyjne; w siedzibie 



zrzeszenia przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy prawnej. Organizacja jest podmiotem 

zarządzającym jednym z bydgoskich targowisk. 

• Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego - organ samorządu 

gospodarczego regionu. Jego członkami są osoby fizyczne, a także organizacje 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentujące interesy przedsiębiorców. Głównym 

celem działania Sejmiku jest wyłonienie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji środowisk 

gospodarczych regionu Kujaw i Pomorza, zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony jej 

interesów wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Zasadniczym zadaniem 

Sejmiku jest wypracowywanie wspólnego stanowiska organizacji i środowisk gospodarczych 

we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących regionu, a zwłaszcza związanych z jego 

rozwojem gospodarczym. 

 

Inicjatywy prowadzone przez samorządy miejskie i wojewódzkie: 

 

• Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego – powołana przez władze miejskie spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, której głównymi celami są pozyskiwanie i obsługa 

inwestorów, informowanie o dostępności terenów inwestycyjnych w mieście, wsparcie 

małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie szkoleń, doradztwa oraz wejścia na rynki 

zagraniczne. 

 

• Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

większościowym udziałem samorządu miasta, będąca zarządcą przestrzeni inwestycyjnej, 

produkcyjnej, magazynowej i biurowej w południowej części miasta, w sąsiedztwie lotniska. 

Preferowanym typem są inwestycje typu greenfield, polegające na budowie całkowicie 

nowych obiektów. Teren BPPT jest częściowo objęty Pomorską Specjalną Strefą 

Ekonomiczną. 

 

• Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego – spółka akcyjna z większościowym udziałem 

samorządu województwa, powołana w celu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności 

na terenie regionu. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, szkoleń, promocji 

eksportu, nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz pozyskiwania dofinansowania na 

inwestycje i rozwój działalności firm. Jest instytucją prowadzącą Toruński Park 

Technologiczny – rozległą przestrzeń inwestycyjną, biurową i konferencyjną przy ul. 

Włocławskiej służącą rozwojowi biznesu w mieście i województwie. Czołowymi projektami 

Parku są obecnie Exea Data Center – nowoczesne centrum przetwarzania danych oraz Exea 



Smart Space – usługi infrastruktury lokalowej (coworking, sale konferencyjne) oraz 

rozwijanie sieci współpracy dla małych i średnich firm. 

 

• Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

powołana przez samorząd województwa jako platforma współpracy pomiędzy gospodarką a 

nauką. Celem KPAI jest też promocja Kujaw i Pomorza jako regionu innowacji, biznesu i 

współpracy między przedsiębiorczością a nauką. Jest operatorem funduszu finansującego 

projekty badawczo-gospodarcze oraz funduszu badań i wdrożeń nowych rozwiązań 

naukowo-technicznych.  

 

• Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

powołana przez samorząd województwa i TARR, której głównym przedmiotem działalności 

jest udzielanie pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorców zarejestrowanych i 

prowadzących działalność na terenie regionu. 

 

• Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych - spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością powołana przez samorząd województwa i Bank Gospodarstwa 

Krajowego, która udziela przedsiębiorcom wsparcia w postaci poręczeń kredytów oraz wpłat 

wadium w przetargach. 

 

Inkubatory i akceleratory biznesu: 

 

• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu – 

miejsca kompleksowego wsparcia pomysłów na działalność gospodarczą studentów, 

absolwentów i pracowników uczelni regionu. Szczególnym obszarem działalności 

inkubatorów jest tzw. preinkubacja – testowe prowadzenie firmy bez konieczności jej 

faktycznej rejestracji. Firmy istniejące mogą skorzystać z usług doradczych (księgowość, 

marketing, prawo, itp.) czy zaplecza lokalowego. Inkubatory bydgoskie (przy UKW, UTP i 

WSG) i włocławski (przy WSHE) działają w ramach ogólnopolskiej sieci placówek Fundacji 

AIP, toruński zaś (mimo podobnej nazwy) jest wewnętrzną jednostką UMK.  

 

• Toruński Inkubator Technologiczny Business Link – utworzone przez Fundację AIP 

centrum wsparcia i rozwoju (tzw. akceleracji) istniejących firm. Jego siedzibą jest 

zrewitalizowany młyn przy ul. Łokietka. Przedsiębiorcy korzystający z usług BL mają do 

dyspozycji różnorodne pakiety komercyjnych usług po preferencyjnych cenach 



(powierzchnia biurowa, sale szkoleniowe, itp.), mogą także budować sieci współpracy i 

mentoringu dzięki obecności w centrum firm o różnorodnym doświadczeniu. TTI BL 

organizuje także spotkania networkingowe Business Mixer, w czasie których przedsiębiorcy 

prezentują swoje dokonania i nawiązują nowe kontakty. 

• Exea Smart Space – inkubator nowych technologii utworzony przez  TARR Centrum 

Innowacyjności Sp. z o.o. - spółkę celową Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Oprócz 1000 m
2
 kreatywnie zaprojektowanej przestrzeni do pracy, Exea Smart Space oferuje 

szereg narzędzi wspierających rozwój biznesu od strony merytorycznej, prawnej i 

technologicznej. Jako część marki Exea, zapewnia swoim startupom dostęp do usług 

nowoczesnego centrum przetwarzania danych Exea Data Center oraz wprowadzanie ich 

produktów na rynek. Inkubator rozwija i edukuje społeczność technologiczną i startupową, 

organizując regionalne edycje globalnych inicjatyw jak np. Startup Weekend z Google czy 

TEDx oraz autorski program akceleracji SCALE wspierający młode projekty 

technologiczne. Inkubator ściśle współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, dostarczając praktyczną wiedzę łączenia nauki z biznesem, od konsultacji w 

przygotowywaniu programu nauczania po prowadzenie zajęć dydaktycznych i wsparcie w 

komercjalizacji projektów naukowych. W inkubatorze ulokować mogą się tylko firmy i 

projekty technologiczne (szeroko pojęty e-biznes) oraz wolni strzelcy z tego obszaru. 

Obecność reprezentantów tej samej branży pomaga znaleźć pomoc i inspirację przy pracy 

nad własnym projektem, tworząc naturalny klaster branżowy.   

 

Inicjatywy wspierające współpracę nauki i biznesu (B+R): 

 

• Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – jednostka akademicka 

funkcjonująca przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania toruńskiego UMK, która 

jako jedna z pierwszych w Polsce uruchomiła badania nad społeczną działalnością 

przedsiębiorstw, a także animuje praktyczne działania w tym zakresie, np. partnerstwa 

pomiędzy firmami a organizacjami pozarządowymi. 

 

• Regionalne Centrum Innowacyjności – funkcjonuje przy kampusie Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jego celem jest prowadzenie badań, 

wypracowywanie i rozpowszechnianie nowych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie 

w biznesie. Szczególną uwagę RCI skupia na rozwiązaniach z obszarów techniki, przyrody i 

rolnictwa, które mogą wesprzeć pracę małych i średnich przedsiębiorstw.  

 



• Centrum Transferu Technologii – spółka powołana przez UMK w celu prowadzenia badań 

naukowych na użytek gospodarki oraz komercjalizacji ich wyników. Prowadzi także 

działania na rzecz budowy i animacji klastrów gospodarczych na terenie województwa. 

Docelowo zadaniem CTT ma być także tzw. uwłaszczenie naukowców – zakładanie spółek z 

autorami nowatorskich rozwiązań, które pozwoli im odnosić większe korzyści z innowacji 

wprowadzanych do obrotu gospodarczego.  

 

Inicjatywy społecznościowe i nieformalne: 

 

• Hanza Cafe – kawiarnia funkcjonująca na toruńskiej Starówce. Lokal stawia sobie za cel 

bycie miejscem spotkań i nawiązywania kontaktów przez osoby zainteresowane 

przedsiębiorczością i nowymi technologiami. W kawiarni odbywają się m.in. spotkania 

doradczo-mentoringowe osób o różnym stopniu doświadczenia w biznesie, prezentacje 

projektów młodych reprezentantów branży IT, warsztaty tworzenia biznesplanów. 

 

• Kluby Toastmasters – spotkania mające na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, 

autoprezentacyjnych i przywódczych, przydatnych w poruszaniu się na rynku pracy oraz 

biznesie. Ideą klubu jest wzmacnianie wiary młodych ludzi we własne siły i możliwości, 

uświadomienie roli, jaką odgrywa proaktywna postawa oraz budowanie sieci kontaktów. 

Kluby działają w Bydgoszczy i Toruniu. 

 

• Kluby Cashflow – spotkania umożliwiające grupowe rozgrywki w Cashflow, grę 

opracowaną przez znanego autora poradników biznesowych Roberta Kiyosakiego, 

kształtującą postawy przedsiębiorczości i otwartości na zmianę. W sesjach klubu uczestniczą 

głównie młodzi ludzie, którzy stawiają pierwsze kroki jako pracownicy, przedsiębiorcy lub 

planują uruchomienie własnego biznesu. Kluby działają w Bydgoszczy i Toruniu. 

 

Powyższe zestawienie pokazuje, iż w Toruniu oraz całym województwie kujawsko-pomorskim 

istnieje ugruntowany, stabilny i różnorodny system wsparcia biznesu. Usług wspierających biznes 

przedsiębiorcy mogą szukać zarówno u wyżej wspomnianych instytucji, ale także w instytucjach 

rynku pracy, takich jak Biuro Karier, które działa na rzecz zatrudnialności absolwentów poprzez: 

pośrednictwo ofert, badanie potrzeb kadrowych przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy mają 

do dyspozycji szeroką paletę usług, doradztwa i informacji, które mogą być pomocne w 

prowadzeniu firmy. Coraz wyraźniejszą cechą inicjatyw wspierających biznes jest ich nastawienie 

na innowacyjność, silne zakorzenienie w nowoczesnych technologiach i zachodniej kulturze 



organizacyjnej, otwarcie na reprezentantów młodego pokolenia – częściej pojawia się słowo 

„startup” niż „firma” czy „własna działalność gospodarcza”, a „coworking” wypiera tradycyjne 

biuro. Zdecydowana ich większość jest też ulokowana w Bydgoszczy i Toruniu – dwóch 

największych ośrodkach miejskich regionu. Tym samym można wskazać także obszary pewnego 

deficytu: problem dostępności inicjatyw wspierających w mniejszych miejscowościach, 

koncentrowanie się wsparcia na branżach innowacyjnych usług i nowych technologii kosztem 

niedostrzegania tych bardziej tradycyjnych (rzemiosło, handel, itp.), integracja średniego i starszego 

pokolenia przedsiębiorców o innych nawykach zawodowych.  

 

2. Analiza potrzeb przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu 

oraz potencjalnych członków tej organizacji. 

 

Badanie przeprowadzone zostało w okresie marzec - kwiecień 2015 r. techniką ankiety internetowej 

(wypełnianej online) oraz papierowej (tradycyjnej). Celem badania było rozpoznanie oczekiwań 

członków IPH wobec organizacji, preferowanych form i kierunków działań, a także potencjalnych 

zmian. W badaniu wzięło udział 61 reprezentantów firm członkowskich. Ze względu na wielkość 

próby oprócz wyników procentowych podano także liczby bezwzględne („N”). 

 

Tabela 18. Lista 10 usług IPH najczęściej ocenianych jako ważne przez firmy, które z nich 

skorzystały („firma skorzystała i uznaje za ważne”). 

 

 % N 

kojarzenie partnerów biznesowych 26,2% 16 

tzw. spotkania czwartkowe 24,6% 15 

szkolenia ogólne („miękkie”, np. komunikacja, negocjacje) 16,4% 10 

projekty UE dla przedsiębiorców 16,4% 10 

konferencje, seminaria 14,8% 9 

listy teleadresowe (bazy danych) 14,8% 9 

doradztwo oraz informacja w sprawach biznesowych,   w szczególności dotyczące funduszy UE 13,1% 8 

spotkania z przedstawicielami władz 8,2% 5 

szkolenia specjalistyczne („twarde”, np. finanse, rachunkowość, ISO) 8,2% 5 

pośrednictwo pracy (w tym zaangażowanie stażysty skierowanego przez IPH) 8,2% 5 

 



Tabela 19. Lista 10 usług IPH, z których najczęściej korzystały firmy („firma skorzystała”). 

 

 % N 

imprezy okolicznościowe 36,1% 22 

konferencje, seminaria 31,1% 19 

szkolenia ogólne („miękkie”, np. komunikacja, negocjacje) 18,0% 11 

tzw. spotkania czwartkowe 11,5% 7 

spotkania z przedstawicielami władz 9,8% 6 

projekty UE dla przedsiębiorców 8,2% 5 

listy teleadresowe (bazy danych) 8,2% 5 

szkolenia specjalistyczne („twarde”, np. finanse, rachunkowość, ISO) 8,2% 5 

kojarzenie partnerów biznesowych 4,9% 3 

doradztwo oraz informacja w sprawach biznesowych,   w szczególności dotyczące funduszy UE 4,9% 3 

 

Tabela 20. Obszary potrzeb firm, w których konieczne jest wsparcie ze strony instytucji 

otoczenia biznesu (nie tylko IPH), uszeregowane według liczby wskazań (możliwe było 

wskazanie dowolnej ilości obszarów i potrzeb wewnątrz nich). 

 

Obszar potrzeb Poszczególne potrzeby z obszaru i ilości wskazań RAZEM 

Public Relations 

wsparcie w integracji ze środowiskiem biznesowym 39 

82 pomoc w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa 32 

wsparcie w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 11 

Zarządzanie 

szkolenia dla pracowników 28 

71 

wsparcie w procesie rekrutacji 15 

pomoc w uzyskaniu certyfikatów typ: ISO, HACCAP CE i innych 13 

pomoc w zmianie struktury organizacyjnej, systemu zarządzania i / lub 

zarządzaniu działem handlowym 
12 

pomoc w zmianie branży 3 

Innowacje 

pomoc w projektowaniu i wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie 25 

71 pomoc w nawiązywaniu relacji z ośrodkami naukowo-badawczymi 24 

pomoc w transferze know-how (praktycznej wiedzy biznesowej) 22 



Finanse 

informacje dot. pozyskania kapitału, kredytów, środków na inwestycje oraz 

dofinansowania z UE 
34 

66 

pomoc w pozyskaniu inwestora 14 

pomoc w odzyskaniu środków od dłużnika 9 

pomoc w wejściu na giełdę (np. rynek New Connect) 5 

pomoc w sprzedaży wierzytelności 4 

Marketing 

pomoc w doborze form promocji produktów/ usług 22 

60 

pomoc w opracowaniu kompleksowej strategii marketingowej 21 

pomoc w przygotowaniu oferty rynkowej 10 

pomoc w opracowaniu planów dystrybucji 7 

Prawo 

doradztwo prawne 23 

43 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i interwencje 16 

pomoc w przeprowadzaniu fuzji firm, ich podziału lub upadłości 4 

Eksport 

pomoc w znalezieniu zagranicznych partnerów gospodarczych 17 

37 pomoc w rozpoczęciu eksportu 10 

pomoc w poszukiwaniu zagranicznych rynków zbytu 10 

Nieruchomości, towary  

i zakupy 

pomoc w sprzedaży i zakupie nieruchomości / gruntów 11 

33 

pomoc w wynajmie / najmie nieruchomości / gruntów 10 

pomoc w negocjowaniu cen produktów, uzyskiwania rabatów 8 

pomoc w poszukiwaniu surowców i produktów do dalszej produkcji 4 

 

 

 

 

 

Tabela 21. Ocena stopnia, w jakim IPH powinna zajmować się poszczególnymi sprawami 

przedsiębiorców (mniej – tyle, ile obecnie – więcej). 

 

 
mniej tyle, ile obecnie więcej 

% N % N % N 

zajmowanie stanowiska w sprawach polityki gospodarczej województwa i 1,6% 1 52,5% 32 45,9% 28 



regionu 

tworzenie silnego lobby gospodarczego 0,0% 0 23,0% 14 77,0% 47 

opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowania 

przedsiębiorstw 
8,2% 5 55,7% 34 36,1% 22 

organizowanie spotkań z przedstawicielami administracji lokalnej i 

rządowej 
3,3% 2 50,8% 31 45,9% 28 

organizowanie spotkań branżowych w celu wymiany doświadczeń i 

nawiązywania współpracy 
0,0% 0 41,0% 25 59,0% 36 

prowadzenie działalności edukacyjnej (konferencje, seminaria, szkolenia) 4,9% 3 60,7% 37 34,4% 21 

wspieranie oraz inicjowanie współpracy gospodarczej z zagranicą (misje, 

targi, kojarzenie partnerów biznesowych) 
11,5% 7 59,0% 36 29,5% 18 

prowadzenie działalności doradczo-informacyjnej 4,9% 3 59,0% 36 36,1% 22 

realizacja projektów finansowych ze środków UE skierowanych do 

przedsiębiorców 
11,5% 7 42,6% 26 45,9% 28 

pomoc w tworzeniu powiązań branżowych i kooperacyjnych typu klastry 

gospodarcze 
4,9% 3 52,5% 32 42,6% 26 

organizowanie spotkań integracyjnych i networkingowych 6,6% 4 52,5% 32 41,0% 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22. Ocena poszczególnych aspektów działania Biura Zarządu IPH. 

 

  

Średnia 

ocena 

źle  

(1) 

niezbyt dobrze 

(2) 

nie byłem / nie 

miałem 

kontaktu 

(3) 

dobrze 

(4) 

bardzo dobrze 

(5) 

% N % N % N % N % N 



liczba pomieszczeń biurowych 

IPH 
3,15 6,6% 4 26,2% 16 18,0% 11 44,3% 27 4,9% 3 

łączny metraż pomieszczeń 

biura IPH 
3,13 1,6% 1 32,8% 20 21,3% 13 39,3% 24 4,9% 3 

dostępność lokalu (dojazd, 

parking) 
2,03 36,1% 22 37,7% 23 14,8% 9 9,8% 6 1,6% 1 

nowoczesność lokalu 2,54 18,0% 11 39,3% 24 19,7% 12 16,4% 10 6,6% 4 

kompetencje kadry biura IPH – 

wiedza dotycząca załatwianych 

spraw 

4,18 0,0% 0 3,3% 2 11,5% 7 49,2% 30 36,1% 22 

otwartość, komunikacja, 

dostępność kadry biura dla 

członków IPH 

4,30 1,6% 1 1,6% 1 8,2% 5 42,6% 26 45,9% 28 

  

W otwartym pytaniu o ewentualne zmiany w ww. zakresie pojawiały się odpowiedzi dotyczące: 

• zmiany lokalizacji biura – preferowany obszar poza Starym Miastem - ze względu na 

trudności z dostępem do parkingu czy dla osób niepełnosprawnych (19 wskazań) 

• modernizacji pomieszczeń, np. nowocześniejszy wystrój, większa sala konferencyjna (5 

wskazań) 

• pojedyncze wskazania: wydłużenie godzin pracy raz w tygodniu, uzyskanie lokalu od miasta 

w Młynach Wiedzy  

 

 

 

 

 

 

Tabela 23. Formy informowania o działaniach Izby uszeregowane według oceny ich 

użyteczności i skuteczności. 

 

 % N 

e-mail 73,8% 45 

elektroniczny magazyn informacyjno-promocyjny IPH (newsletter) 63,9% 39 

strona internetowa 55,7% 34 



profile w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Linked In, itp.) 23,0% 14 

telefonicznie 16,4% 10 

SMS 16,4% 10 

informacja ustna na spotkaniach 13,1% 8 

spotkania indywidualne 13,1% 8 

fax 1,6% 1 

korespondencja tradycyjną pocztą 1,6% 1 

 

Tabela 24. Ocena możliwych form informacji i promocji działań Izby pod kątem ich 

skuteczności. 

 

 

bardzo 

nieskuteczne 

(1) 

raczej 

nieskuteczne 

(2) 

mam 

wątpliwości 

(3) 

skuteczne  

(4) 

bardzo 

skuteczne (5) 

% N % N % N % N % N 

reklamy i ogłoszenia w gazetach, stałe 

rubryki 
21,3% 13 37,7% 23 31,1% 19 8,2% 5 1,60% 1 

strona internetowa 0,0% 0 3,3% 2 16,4% 10 60,7% 37 19,7% 12 

profile w mediach społecznościowych 

(np. Facebook, Linked In, YouTube, itp.) 
0,0% 0 10,0% 6 30,0% 18 43,3% 26 16,7% 10 

internetowy serwis informacyjny z 

możliwością logowania się członka Izby 

zawierający spersonalizowane informacje 

0,0% 0 8,2% 5 13,1% 8 59,0% 36 19,7% 12 

papierowy drukowany magazyn 

informacyjno-promocyjny IPH 
11,7% 7 33,3% 20 36,7% 22 13,3% 8 5,0% 3 

elektroniczny magazyn informacyjno-

promocyjny IPH (newsletter) 
1,6% 1 3,3% 2 6,6% 4 70,5% 43 18,0% 11 

udział IPH w imprezach gospodarczych i 

regionalnych 
1,6% 1 3,3% 2 9,8% 6 55,7% 34 29,5% 18 

utworzenie grup tematycznych wśród 

członków zajmujących się rozwojem 

poszczególnych obszarów 

0,0% 0 1,6% 1 18,0% 11 50,8% 31 29,5% 18 

działalność sponsoringowo–promocyjna 3,3% 2 13,1% 8 42,6% 26 34,4% 21 6,6% 4 



Inne 5,9% 1 0,0% 0 76,5% 13 11,8% 2 5,9% 1 

 

Wśród wymienianych przez respondentów innych proponowanych form informacji i promocji 

znalazły się: m.in. Google AdWords, imprezy typu biznes mikser, praktyczne warsztaty, blog o 

lokalnej tematyce gospodarczej, oświadczenia prezesa w ważnych sprawach ekonomicznych miasta 

i regionu. 

 

Tabela 25. Korzyści płynące z członkostwa w IPH uszeregowane według ilości wskazań.  

 

 % N 

poznawanie potencjalnych partnerów biznesowych 77,0% 47 

możliwość uzyskania przydatnych informacji 75,4% 46 

możliwość integracji z innymi przedstawicielami środowiska gospodarczego 70,5% 43 

Prestiż 55,7% 34 

prezentowanie się potencjalnym klientom 55,7% 34 

możliwość korzystania z usług specjalistycznych po preferencyjnych cenach 23,0% 14 

możliwość wpływania na kształt regulacji prawno-administracyjnych ułatwiających prowadzenie 

działalności gospodarczej 16,4% 10 

możliwość współpracy z naukowcami 11,5% 7 

inne 13,1% 8 

 

W rubryce „inne” znalazły się odpowiedzi takie, jak m.in. „dostęp do szkoleń” czy „wiarygodność”, 

ale również 3 wskazania negatywne, dotyczące braku korzyści z członkostwa w IPH. 

 

Tabela 26. Czynniki motywujące do członkostwa w IPH i udziału w jej życiu uszeregowane 

według liczby wskazań. 

 

 % N 

relacje z innymi członkami IPH 75,4% 46 

budowanie więzi ze środowiskiem gospodarczym 65,6% 40 

ciekawe tematy poszerzające moją wiedzę, świadomość 47,5% 29 

tematy ułatwiające prowadzenie mi działalności 41,0% 25 



relacje z członkami zarządu IPH 36,1% 22 

zachęta ze strony pracowników biura IPH 32,8% 20 

lojalność i przyzwyczajenie 19,7% 12 

wspólne spędzanie wolnego czasu 13,1% 8 

Inne 8,2% 5 

 

Sugestie i spostrzeżenia badanych na temat funkcjonowania IPH  

 

• Więcej otwartości/ciekawości starych członków IPH i członków zarządu względem nowych 

członków; żeby Prezes IPH np. podczas spotkań "miksował" towarzystwo i inicjował 

integrację; obecnie ci co się znają trzymają się razem i są niedostępni dla innych. To było 

zauważalne na imprezie z okazji 25-lecia. 

• Izba powinna zinwentaryzować potrzeby członków i skupić się na wspomaganiu interesów 

branżowych. Interesy branżowe mogą pilotować liderzy środowiskowi, a nie tylko 

pracownicy biura. 

• Bardzo dobra praca Biura IPH, szczególnie dobrze oceniam pracę Pani Dyrektor Marty 

Olszewskiej - skierowanie się na młody biznes, "odmłodzenie członków". 

• Przygotowanie oferty służącej zachęceniu do członkostwa większych firm z Torunia. Mamy 

kilka bardzo dużych i wartościowych firm, których w Izbie nie ma, a ich obecność miałaby 

znaczący wpływ na podniesienie pozycji i siły Izby. 

• Przygotowanie planu działań na kolejne lata. Określenie celów (krótkoterminowych i 

długoterminowych) jakie mają być zrealizowane. Bieżące raportowanie działalności i 

określanie stopnia realizacji poszczególnych celów. 

• Bardzo wiele firm w naszym regionie nie ma pojęcia o istnieniu IPH. 

• Mało zrozumiała informacja o dofinansowaniach. Wrażenie, że informacja o naprawdę 

korzystnych możliwościach trafia do ograniczonego kręgu. Nawet uczestnictwo w zarządzie 

nie daje pewności dostępu. 

• Za mało dbałości o interesy mniejszych firm. Za mało działania na tworzenie warunków dla 

dbałości o dobro wspólne. Za mały wpływ na likwidowanie mało efektywnych rozwiązań 

w procedurach urzędniczych. 

• Członkowie nie znają się. Trzeba organizować spotkania na których będziemy mogli 

poznawać siebie i wspomagać w biznesie. 



• Ostatnie Walne było źle zorganizowane i przeprowadzone. Przez 3 godziny nie udało się 

przeprowadzić wyborów, które są proste. Nie odbyła się dyskusja o Izbie, wiele osób się 

zniechęciło i opuściło salę.  

• Wydaje mi się, że wśród przedsiębiorców pojawiła się dojrzała  chęć współdziałania. Oby 

nie był to stan krótkotrwały - aby tego uniknąć należy według mnie b. szybko organizować 

spotkania, ale koniecznie posiadające sztywną agendę, inaczej znów się rozmyje. Idealnym 

wzorcem jest agenda spotkań BNI. 

• Brak działalności statutowej (społecznej). Widoczna przewaga urzędników (biura) nad 

zarządem i członkami. Lewiatan się czai i przejmuje naszych członków lub potencjalnych 

członków.  

• Uważam, że Izba działa jak za komuny. Skupiona jest na własnych korzyściach i własnych 

celach. Nie widać możliwości przebicia się przez mur starych wyjadaczy. Nowe firmy są bo 

są, nie pytane o zdanie, nie mające szansy uczestniczyć czynnie w życiu Izby.  

• Jestem członkiem dopiero kilka miesięcy, dlatego trudno jest mi dać pełny feedback. Mam na 

pewno duże oczekiwania względem pozyskiwania przydatnych informacji (spotkania, 

konferencje, kursy). 

• Dobrze, że taka organizacja w Toruniu działa i ma odwagę mówić głośno o bolączkach 

przedsiębiorców, czasem wbrew utartym opiniom. 

• Stworzenie grup branżowych w celu zaciśnięcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 

zrzeszonymi w IPH.  

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka uczestników badania i ich firm 

 

Stanowisko: 

• prezes – 29,5% (18 os.) 

• właściciel – 39,5% (24 os.) 

• współwłaściciel – 6,5% (4 os.) 

• dyrektor/kierownik/manager – 6,5% (4 os.)  

• inne (specjalista, konsultant, pełnomocnik, szef oddziału, itp.) – 18% (11 os.) 

 



Płeć:  

 

kobiety Mężczyźni 

32,8% (20) 67,2% (41) 

 

Wiek: 

 

do 30 lat 31-50 lat powyżej 50 lat 

11,5% (7) 60,7% (37) 27,9% (17) 

 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w 2014 r.: 

 

 % N 

brak pracowników (tylko właściciel) 26,2% 16 

1-5 pracowników 32,8% 20 

6-10 pracowników 13,1% 8 

11-20 pracowników 6,6% 4 

21-50 pracowników 9,8% 6 

51-100 pracowników 6,6% 4 

101 i więcej pracowników 4,9% 3 

 

 

 

 

Zasięg działalności firmy: 

(możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi) 

 

 % N 

lokalny (miasto, powiat, kilka powiatów) 23,0% 14 

regionalny (województwo, kilka sąsiadujących województw) 44,3% 27 

ogólnopolski 54,1% 33 

europejski 13,1% 8 



globalny 8,2% 5 

 

Na potrzeby wspomnianych badań oprócz ankiety adresowanej do firm członkowskich IPH 

przygotowane zostały także dwa dodatkowe narzędzia – ankieta dla potencjalnych członków Izby 

(tj. firm z terenu województwa, które nigdy nie zgłosiły akcesu do organizacji, ale większość z nich 

miała dotąd różnego rodzaju kontakty z IPH) oraz scenariusz krótkiego wywiadu telefonicznego 

z byłymi członkami IPH. W badaniach wzięło udział 21 reprezentantów potencjalnych oraz 1 

dawna firma członkowska. Poniżej zaprezentowano najważniejsze dane zebrane w trakcie badania. 

 

Tabela 27. Odpowiedzi potencjalnych członków na pytanie, czy wcześniej zetknęli się z 

informacjami o istnieniu i działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. 

 

 % N 

tak 90,5% 19 

nie 9,5% 2 

 

 

Część badanych (15 os.) doprecyzowała, z jakiego źródła zdobyła informacje o IPH: szkolenia (6 

wskazań), spotkania i kontakty bezpośrednie (4 wskazania), e-mail (2 wskazania), oraz pojedynczo 

wskazywane: stronę WWW, prasę i działania w sferze wsparcia eksportu. 

 

 

 

 

Tabela 28. Usługi z oferty IPH, o których wiedzą potencjalni członkowie, uszeregowane 

według liczby wskazań. 

 

 % N 

konferencje, seminaria 81,0% 17 

wsparcie i doradztwo w zakresie eksportu i importu 61,9% 13 

szkolenia ogólne („miękkie”, np. komunikacja, negocjacje) 61,9% 13 

doradztwo i informacja w sprawach biznesowych, w szczególności funduszy UE 57,1% 12 

projekty UE dla przedsiębiorców 57,1% 12 



kojarzenie partnerów biznesowych 52,4% 11 

legalizacja dokumentów handlowych 42,9% 9 

współpraca zagraniczna 38,1% 8 

szkolenia specjalistyczne („twarde”, np. finanse, rachunkowość, ISO) 33,3% 7 

imprezy okolicznościowe 33,3% 7 

reklama na stronie internetowej IPH 28,6% 6 

spotkania z przedstawicielami władz 28,6% 6 

pomoc w nawiązaniu współpracy z naukowcami (np. voucher badawczy) 28,6% 6 

spotkania branżowe - wspieranie powiązań kooperacyjnych i klastrów 28,6% 6 

spotkania czwartkowe 23,8% 5 

listy teleadresowe (bazy danych) 19,0% 4 

interwencje w sprawach gospodarczych i urzędowych 14,3% 3 

lobbing 14,3% 3 

pośrednictwo pracy (w tym zaangażowanie stażysty skierowanego przez IPH) 14,3% 3 

doradztwo personalne, w  tym rekrutacyjne 9,5% 2 

raporty gospodarcze 4,8% 1 

uzyskanie e-podpisu 4,8% 1 

rozwiązywanie sporów z podmiotami z krajów UE 4,8% 1 

grupa rabatowa - uzyskanie rabatów na towary i usługi 4,8% 1 

 

 Dwie firmy z grona potencjalnych członków zadeklarowały, iż nie znają żadnej usługi z oferty 

IPH. 

 

Tabela 29. Obszary potrzeb potencjalnych firm członkowskich, w których konieczne jest 

wsparcie ze strony instytucji otoczenia biznesu (nie tylko IPH), uszeregowane według liczby 

wskazań. 

(możliwe było wskazanie dowolnej ilości obszarów i potrzeb wewnątrz nich) 

 

Obszar potrzeb Poszczególne potrzeby z obszaru i ilości wskazań RAZEM 

Zarządzanie 

szkolenia dla pracowników 10 

24 

pomoc w zmianie struktury organizacyjnej, systemu zarządzania i / lub 4 



zarządzaniu działem handlowym 

pomoc w uzyskaniu certyfikatów typ: ISO, HACCAP CE i innych 4 

wsparcie w procesie rekrutacji 4 

pomoc w zmianie branży 2 

Public Relations 

pomoc w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa 9 

24 wsparcie w integracji ze środowiskiem biznesowym 9 

wsparcie w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 6 

Finanse 

informacje dot. pozyskania kapitału, kredytów, środków na inwestycje oraz 

dofinansowania z UE 
17 

23 

pomoc w pozyskaniu inwestora 3 

pomoc w odzyskaniu środków od dłużnika 3 

pomoc w sprzedaży wierzytelności 0 

pomoc w wejściu na giełdę (np. rynek New Connect) 0 

Innowacje 

pomoc w projektowaniu i wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie 10 

21 pomoc w nawiązywaniu relacji z ośrodkami naukowo-badawczymi 7 

pomoc w transferze know-how (praktycznej wiedzy biznesowej) 4 

Prawo 

doradztwo prawne 11 

17 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i interwencje 5 

pomoc w przeprowadzaniu fuzji firm, ich podziału lub upadłości 1 

Marketing 

pomoc w doborze form promocji produktów/ usług 6 

16 

pomoc w opracowaniu kompleksowej strategii marketingowej 4 

pomoc w przygotowaniu oferty rynkowej 3 

pomoc w opracowaniu planów dystrybucji 3 

Eksport 

pomoc w poszukiwaniu zagranicznych rynków zbytu 8 

16 pomoc w znalezieniu zagranicznych partnerów gospodarczych 6 

pomoc w rozpoczęciu eksportu 2 

Nieruchomości, towary  

i zakupy 

pomoc w poszukiwaniu surowców i produktów do dalszej produkcji 4 

10 
pomoc w wynajmie / najmie nieruchomości / gruntów 3 

pomoc w negocjowaniu cen produktów, uzyskiwania rabatów 2 

pomoc w sprzedaży i zakupie nieruchomości / gruntów 1 



 

Tabela 30. Powody, dla których potencjalni członkowie nie wstąpili dotąd do IPH w Toruniu. 

(możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

 % N 

IPH kojarzy mi się jako inicjatywa odpowiednia raczej dla dużych firm 47,6% 10 

nie jestem przedsiębiorcą z Torunia ("IPH w Toruniu") 42,9% 9 

uważam, że funkcjonuję zbyt krótko na rynku, aby być członkiem IPH 14,3% 3 

jestem w innej organizacji gospodarczej – prosimy wpisać poniżej 14,3% 3 

nie znam IPH /nie słyszałem (-am) o tej organizacji 9,5% 2 

Inne 4,8% 1 

 

Wśród wymienianych innych organizacji gospodarczych znalazły się (po 1 wskazaniu): Lewiatan, 

Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców (d. Kujawsko-Pomorski Związek 

Pracodawców i Przedsiębiorców) oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 

Wąbrzeskiego. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 31. Czynniki, które zachęciłyby potencjalne firmy członkowskie do wstąpienia do IPH. 

(możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

 % N 

projekty UE dla przedsiębiorców 76,2% 16 

tematy ułatwiające prowadzenie mi działalności 47,6% 10 

relacje z innymi członkami IPH 47,6% 10 

szansa na poznanie potencjalnych partnerów biznesowych 47,6% 10 

ciekawe tematy poszerzające moją wiedzę, świadomość 38,1% 8 

możliwość integracji ze środowiskiem gospodarczym 38,1% 8 



prestiż 33,3% 7 

możliwość korzystania ze specjalistycznych usług po preferencyjnych cenach 28,6% 6 

relacje z członkami zarządu IPH 23,8% 5 

zachęta ze strony pracowników biura IPH 23,8% 5 

grupa zakupowa/rabatowa dla członków IPH 23,8% 5 

zachęta ze strony członków zarządu IPH 19,0% 4 

wcześniejsze skorzystanie z usług świadczonych przez IPH 14,3% 3 

możliwość wpływania na kształt regulacji prawno-administracyjnych ułatwiających prowadzenie 

działalności 
14,3% 3 

możliwość korzystania z innowacyjnych usług - jakich? (prosimy wpisać poniżej) 14,3% 3 

Inne 4,8% 1 

 

Ponadto jedna z badanych firm zadeklarowała, iż nie rozważa wstąpienia do IPH w Toruniu. 

 

Realizacja wywiadów z byłymi firmami członkowskimi IPH obarczona była dużymi 

trudnościami – główne powody to niechęć do udzielania informacji i brak poczucia dalszej więzi z 

organizacją po odejściu. Ostatecznie na rozmowę zgodziło się tylko jedno przedsiębiorstwo (firma 

o zasięgu regionalnym, 46 pracowników). Firma zrezygnowała z członkostwa w IPH z uwagi na 

brak czasu i możliwości angażowania się w życie organizacji i udział w spotkaniach. Obecnie nie 

jest członkiem innych organizacji gospodarczych. Pozytywnie ocenia pracę personelu biura IPH. 

Od Izby oczekiwałaby w przyszłości większego zaangażowania w tworzenie silnego lobby 

gospodarczego regionu, opiniowanie przepisów mających wpływ na prowadzenie firm, 

organizowanie spotkań branżowych i wymianę doświadczeń, realizację projektów UE dla 

przedsiębiorców, tworzenie klastrów i integrację środowiska ludzi biznesu.   

 

3. Analiza trendów rozwojowych Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce. 

 

W okresie styczeń - marzec 2015 r. przeprowadzono rozpoznanie sytuacji IOB (głównie izb 

przemysłowo-handlowych) w Polsce. Rozpoznanie nastąpiło w 12 instytucjach metodami: analizy 

informacji publikowanych na stronach www, wywiadów telefonicznych lub/i osobistych, jako 

potencjalnego członka. Rozpoznanie sytuacji obejmowało takie elementy jak: 

- liczba członków 

- wysokość składki 

- zakres podejmowanej działalności 



- dostępność i czytelność danych na stronie www 

- specjalizację 

 

Rozpoznania dokonano wśród takich instytucji jak: IPH w Białymstoku, Francusko-Polska Izba 

Gospodarcza, IPH Południowej Wielkopolski, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, 

Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Tychach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Krakowie, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 

Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Rozpoznania 

dokonywano celowo wśród instytucji spoza regionu, by przeanalizować tendencje rozwojowe IOB 

(Instytucji Otoczenia Biznesu) w oderwaniu od czynników społeczno-ekonomicznych 

warunkujących rozwój regionu kujawsko- pomorskiego.  

 

Pod względem liczby członków sytuacja w danych instytucjach wygląda następująco: od 45 (Izba 

Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem)  do ok 950 członków (Polsko-Niemiecka Izba 

Przemysłowo - Handlowa). Średnia liczba członków wśród obserwowanej grupy to 229 członków, 

zaś mediana to 165. 

 

Rozpiętość wysokości składki minimalnej wynosi od 25 zł – skalą pomiaru jest rok składkowy 

(Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa) do  2500 zł (Izba Przemysłowo - Handlowa Gospodarki 

Złomem). Wysokość składek w zdecydowanej większości jest uzależniona od wielkości 

przedsiębiorstwa, wyrażonej w liczba zatrudnianych pracowników, przy czym przedziały 

zatrudnionych pracowników są zróżnicowane i nie pokrywają się z klasyfikacją MMŚP. Aż 4 

instytucje nie komunikują otwarcie wysokości składek. W kontakcie osobistym udzielają takich 

informacji, w kontakcie telefonicznym nie udzielają informacji o wysokości składek. Wielkopolska 

Izba Przemysłowo-Handlowa będąca medianą, jeśli chodzi o liczbę członków, ma składkę 

minimalną 200 zł. 

 

Wraz z wysokością składek członkowskich analizowany był zakres podejmowanej działalności. 

Wszystkie instytucje deklarują udzielanie: doradztwa ogólnego, szkoleń, działalność informacyjno-

promocyjną. Połowa otwarcie komunikuje podejmowaną działalność projektową, w tym z UE. 

U trzech instytucji, które nie komunikują takiej działalności na stronie www, udział w projektach 

UE występuję w formie partnerskiej lub/i przez osobne serwisy www. Najczęstszą tematyką 

realizowanych do tej pory projektów były: szkolenia zawodowe (dla pracujących i bezrobotnych), 

projekty wspierające i inicjujące przedsiębiorczość, projekty działające na rzez innowacyjności.  



 

Inne działania podejmowane na zasadzie komercyjnej przez izby to: szkolenia o charakterze 

komercyjnym, legalizacje, prowadzenie ośrodków mediacyjnych, sądów arbitrażowych, 

pośrednictwo biznesowe, np. w zakresie usług finansowych, grupy zakupowe, nadawanie zew. 

certyfikatów/ uprawnień/ pozwoleń. Jedynie 4 instytucje z obserwowanych podejmują regularną 

działalność wydawniczą, pozostałe wiążą tą działalność z innymi zadaniami/ celami.  

 

W zakresie specjalizacji 9 spośród analizowanych instytucji wydaje się mieć specjalizację ogólną: 

z silnym naciskiem na proinnowacyjność, kojarzenie biznesowe, w tym partnerów zagranicznych. 

Trzy instytucje wyraźnie nastawione są na jawną specjalizację: współpracę bilateralną i wszystkie 

usługi tą współpracę wspierające oraz 1 na specjalizację branżową. Jedynie wśród tych 3 instytucji 

(Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba 

Przemysłowo - Handlowa Gospodarki Złomem) zauważalna jest spójność działań z główną 

specjalizacją. Pozostałe instytucje mają bardzo szeroką rozpiętość deklarowanych usług i 

kierunków działań.  

 

Ważnym czynnikiem wskazującym na profesjonalizację instytucji IOB są: dostępność i czytelność 

danych na stronie www, nowoczesność strony www, poziom aktualizacji. O ile nowoczesność 

strony www jest w dużej mierze kwestią subiektywną, to nie podlegała ona dokładnej obserwacji: 

można jedynie ogólnie stwierdzić, iż 5 instytucji ma względnie nowoczesną, czytelną i atrakcyjną 

szatę graficzną, zaś 4 z nich mają stronę, której standardy projektu, grafiki i użyteczności nie 

odpowiadają dzisiejszym wzorcom biznesowych witryn internetowych.  

Ważniejszym jednak czynnikiem jest dostępność danych, dokładność danych oraz poziom 

upublicznienia danych. Aż 8 instytucji posiada dane kontaktowe na poziomie ogólnym, nie 

spersonalizowanym. Jedna instytucja zamiast danych standardowych (telefon/e-mail) posiada 

wyłącznie formularz kontaktowy, na który po przesłaniu zapytania nie otrzymano żadnej 

informacji.  

 

W przypadku aż 5 instytucji posiadających dane kontaktowe, próby kontaktu telefonicznego w 

standardowych godzinach pracy (8.00-16.00) były znacznie utrudnione. W skrajnym przypadku 

dopiero 7. próba połączenia zakończyła się sukcesem. Kontakty telefoniczne dotyczyły 2 aspektów: 

chęci przystąpienia do organizacji, chęci skorzystania z jednej z usług, która była najbardziej 

komunikowana na stronie www. W większości przypadków, osób odpowiedzialnych nie było, a 

usługa nie może być dostarczona z różnych powodów. Świadczyć to może o: nieprofesjonalnym 

podejściu do zarządzania organizacją, niepełnym składzie zatrudnienia, pozorowaniu działalności.  



 

Cztery instytucje posiadają dane ze wskazaniem: stanowiska, osoby z imienia i nazwiska na 

stanowisku, telefony, e-mail do tej osoby, wskazaniem członków zarządu oraz osób decyzyjnych. 

Kontakt z tymi osobami był umiarkowanie sprawny, tj. nieobecności pracowników tłumaczono 

spotkaniem, pracą na część etatu, pobytem na delegacji lub zwolnieniu; następowało przyjęcie 

informacji i w większości przypadków kontakt zwrotny. Dwie instytucje wykazały się szczególną 

troską o przyszłych członków i prowadziły od samego początku proaktywny kontakt: wypytując o 

szczegóły, proponując spotkanie, wysłanie materiałów informacyjnych, kontakt z osobą 

wyspecjalizowaną lub/i decyzyjną. W pozostałych 10 przypadkach pozostawało wrażenie, że 

instytucjom nie zależy na nowych członkach. 

 

Wskaźnikiem pozwalającym rozważać dynamikę działań i funkcjonowania organizacji jest także 

aktywność na stronie www w obszarze aktualizacji informacji. Aktualizowanie informacji na 

stronie www może świadczyć o: standardach zarządzania organizacją, w tym jakości personelu, 

otwartości na interesariuszy, stanie zatrudnienia oraz o częstotliwości podejmowanych działań na 

rzecz przedsiębiorców lub społeczeństwa. Trzy instytucje posiadały informacje starsze niż 6 

miesięcy, 5 instytucji informacje starsze niż 3 miesiące, 2 instytucje informacje z okresu 1-3 

miesiące, zaś 2 instytucje informacje z ostatniego miesiąca, w tym informacje kilkudniowe.  

 

 

 

 

Izby a inne instytucje IOB - wyzwania  

 

Izby Przemysłowo-Handlowe zaliczają się do zbiorczej grupy Instytucji Otoczenia Biznesu. Do 

tego grona zaliczyć można także: parki przemysłowo-technologiczne, inkubatory 

(przedsiębiorczości, innowacyjności), organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) 

działające na rzecz przedsiębiorstw i gospodarki, agencje regionalne, spółki zarządzające strefami 

ekonomicznymi. Działania i zadania, jakie w najbliższych latach przewidziane są (przez dokumenty 

strategiczne 

i oczekiwania przedsiębiorstw oraz oczekiwania społeczne) trudno podzielić pomiędzy wszystkie te 

instytucje. Przeprowadzenie dokładnej linii demarkacyjnej i precyzyjny podział zakresu 

odpowiedzialności jest nie możliwy przy zastosowaniu analizy dokumentów o charakterze 

strategicznym.  



Sprawia to, iż wiele z tych instytucji będzie ze sobą konkurować, zwłaszcza o dostęp do środków 

wspierających działalności IOB. Według materiałów promocyjno-informacyjnych Polskiej Agencji 

Przedsiębiorczości z 2014r roku
3
 następuje zmiana oczekiwań względem IOB oraz sposobów 

funkcjonowania. Wśród tendencji do „urynkowienia IOB” , kooperacji wymieniane są takie 

czynniki jak: 

 

Urynkowienie IOB – oczekiwania Przykłady działań jakie mogą być podjęte 

proaktywna postawa IOB w relacjach z nowymi klientami zmiana sposobu pozyskiwania nowych członków 

wdrożenie „proaktywnej sprzedaży” 

pielęgnowanie pierwszych kontaktów 

autorytet zarządu  

budowanie długotrwałych związków z klientami aktywizowanie członków 

procedury wdrożenia nowych członków w działania organizacji 

podtrzymywanie relacji 

odświeżanie relacji z członkami mało aktywnymi 

zmiany podejścia do rozwoju innowacyjnych produktów 

(rozwój rynku a nie produktów) 

działania wspierające przedsiębiorców w lepszym zdobywaniu 

rynku 

kreowanie popytu na określone dobra/ usługi 

polityka informacyjno - szkoleniowa uświadamiająca nowe 

sposoby funkcjonowania (organizacyjno / marketingowego) 

zmiana struktury budżetów IOB opłaty vs. Dotacje zarządzanie strategiczne 

planowanie struktury przychodów  

dotacje wpisujące się w strategię działania 

szukanie nowych pól aktywności (nowe rodzaje usług) podejmowanie działań innowacyjnych - testujących nowe 

metody wsparcia - jak laboratoria 

platformy konsultowania zakresu i formy wsparcia z 

przedsiębiorcami 

potwierdzenie skuteczności wykonywanych usług system monitorowania jakości 

ewaluacja podejmowanych działań 

badanie satysfakcji członków 

Kooperacja IOB Przykłady działań jakie mogą być podjęte 

Wzmocnienie sieci i prawdziwych partnerstw zastosowanie zasady partnerstwa w podejmowanych 

działaniach, uwzględniającej nie tylko formalne partnerstwo, ale 

też pogłębianie relacji, konsultowanie, uczenie się od siebie 

Wzmocnienie powiązań B+R inicjowanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami 

naukowymi, promowanie badań naukowych, wspieranie w 

pozyskiwaniu źródeł finansowych na badania, wymiana 
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 (XXVI Ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - Konferencja z 

dnia 23 maja 2014 r. - wystąpienie Łukasza Szterna „IOB w Polsce - wyzwania przyszłości) 



Urynkowienie IOB – oczekiwania Przykłady działań jakie mogą być podjęte 

wzajemna wiedzy – praktyki 

Zwiększenie obecności międzynarodowej projekty współpracy ponadnarodowej, wsparcie działalności 

eksportowej, misje zagraniczne i wizyty studyjne, wsparcie dla 

inwestorów zagranicznych 

Efektywna współpraca centrum/region konsultowanie rozwiązań systemowych i prawnych, 

monitorowanie i upowszechnianie informacji regionalnych, 

uczestnictwo w działaniach centralnych mających na celu 

planowanie rozwiązań, aktywność regionalna podejmowana 

przez pryzmat sytuacji krajowej 

 

Działania i oczekiwania względem IOB podejmowane przez PARP znajdują potwierdzenie i 

odzwierciedlenie w innych dokumentach strategicznych oraz opracowaniach badań. 

Przykładem może być raport INKOR
4
, z którego wynika, iż cele jakie są stawiane przed IOB 

dotyczą następujących problemów: 

- przedsiębiorcy nie dostrzegają wspólnego celu rozwoju 

- przedsiębiorcy nie znają potencjalnych partnerów do współpracy 

- przedsiębiorcy nie posiadają wystarczających danych dot. partnerów do współpracy 

- przedsiębiorcy nie mają zaufania do potencjalnych partnerów 

- przedsiębiorcy nie znają oferty IOB 

- przedsiębiorcy nie widzą korzyści wynikających ze współpracy z IOB 

- przedsiębiorcy nie wykazują inicjatywy w poszukiwaniu ofert IOB 

- brak spójnej informacji na temat innowacji w regionie 

- niedopasowanie usług oferowanych przez IOB do potrzeb przedsiębiorców 

- niewystarczające kompetencje pracowników IOB świadczących usługi proinnowacyjne 

 

Wyżej wymienione problemy zostały m.in. przekute na cele do realizacji i ujęte w dokumentach 

strategicznych (regionalnych i ogólnokrajowych) na kolejny okres programowania UE 2014 - 2020. 

Pola aktywności dla IOB oraz sposoby jej finansowania ujęte zostały w następujących programach: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
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 Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu - Raport końcowy 2012, projekt realizowany przez Toruńską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu oraz jej członkowie brali udział jako badani 



 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 Horyzont 2020 

 Interreg Europa  

 

Oczekiwania formalne wobec IOB ujęte w programach operacyjnych, warunkujące otrzymanie 

potencjalnego wsparcia z funduszy unijnych najbardziej szczegółowo zostały opisane w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oczekuje się, iż 

IOB aplikujące o wsparcie będą: 

- posiadały strategię biznesową, która zakłada prowadzenie działalności w warunkach rynkowych, 

działalności samowystarczalnej finansowo 

- posiadały roczne plany działania 

- wykazywały stosowanie dostępnych na poziomie krajowym, europejskim lub międzynarodowym 

standardów świadczenia usług 

- przedstawiały informacje o dotychczas świadczonych usługach doradztwa/wsparcia dla 

przedsiębiorstw w zakresie rozwoju biznesu 

- monitorowały świadczenie rożnych usług oraz prowadziły badania satysfakcji 

 

Usługi, które mają być wdrażane w IOB nie mogą być oparte wyłącznie o założenia przyjęte przez 

daną IOB, konieczne będzie odniesienie do ogólnej sytuacji a nie tylko preferencji poszczególnych 

IOB. Preferencyjnie będą traktowane projekty z większym udziałem środków własnych. W ciągu 

roku od zakończenia realizacji działań dofinansowanych, trzeba będzie wykazać wykorzystanie 

usług przez klientów. 

  

IV. Strategiczne obszary działalności IPH w Toruniu. 

 

OBSZAR 1: REPREZENTACJA   

 

 „Będąc w Izbie jestem silny i mam poczucie wpływu na bieg spraw, które mnie dotyczą” 

 

Reprezentowanie firm - członków IPH w kontaktach z: władzami lokalnymi i regionalnymi, 

urzędami, instytucjami działającymi na rzecz środowiska biznesowego. 

 

Cel: Nawiązanie dialogu między środowiskiem gospodarczym a przedstawicielami władz i 

administracji celem reprezentowania interesów przedsiębiorców, zaspokajania ich potrzeb, 



wypracowywania rozwiązań prawno-administracyjnych wspierających rozwój gospodarczy oraz 

inicjowania istotnych zmian w obszarze regulacji prawnych. 

 

Uzasadnienie: Izba zrzesza firmy, z których zdecydowana większość to podmioty gospodarcze o 

niewielkiej skali prowadzonego biznesu. Głos pojedynczego przedsiębiorcy, nawet gdy dotyczy 

kwestii bardzo ważnych, ma niewielkie szanse przebicia się dalej. IPH daje szansę na wzmocnienie 

i połączenie pojedynczych głosów oraz opinii przedstawicieli  regionalnego środowiska 

gospodarczego tworząc z jednej strony  platformę do dyskusji i wymiany poglądów, z drugiej zaś 

stając się liczącym się podmiotem w dialogu z przedstawicielami  władzy, administracji, urzędami 

oraz wszelkimi innymi instytucjami, które mają realny wpływ na warunki, w jakich funkcjonuje 

biznes. 

 

OBSZAR 2: PRESTIŻ   

 

„Bycie członkiem Izby podnosi mój prestiż i zwiększa wiarygodność jako przedsiębiorcy” 

 

Autorytet przedsiębiorcy upowszechniającego ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu, 

szacunek i poważanie przedsiębiorcy. 

 

Cel: Budowanie i wzmacnianie świadomości wagi roli przedsiębiorców w społeczeństwie. 

 

Uzasadnienie: Poprzez swoje działania IPH powinna kreować wśród lokalnej społeczności 

pozytywny wizerunek przedsiębiorcy jako człowieka, który, nie tylko osiągnął osobisty sukces, w 

tym  sukces finansowy, ale również prezentować go jako osobę, która powinna być postrzegana 

przez otoczenie jako ktoś, kto realnie i w sposób bardzo wymierny przyczynia się do rozwoju 

miasta 

i regionu, w którym działa poprzez inwestowanie, tworzenie nowych miejsc pracy, płacenie 

podatków, sponsorowanie kultury, sztuki, edukacji czy też współuczestniczenie w działalności 

społecznie pożytecznej. Działalność społecznie pożyteczna realizowana w duchu społecznej 

odpowiedzialności biznesu to dla przedsiębiorców okazja do wspierania lokalnych grup 

działania, inicjatyw oddolnych, organizacji pozarządowych, klubów sportowych i 

kulturalnych. To także działania prowadzone na rzecz środowiska, otoczenia w jakim 

funkcjonuje przedsiębiorstwo. Realizując tą ideę w praktyce przedsiębiorcy przyczyniają  się 

do rozwoju lokalnego i regionalnego, budują swój autorytet, ale także mają szansę na 

wygenerowanie dla siebie wartości dodanej. Często przy takich okazjach uwalniana zostanie 

kreatywność procentująca nowym spojrzeniem na biznes, produkt, usługę. IPH 

współuczestnicząc w takiej działalności jednocześnie będzie dbać o przestrzeganie wysokich 

standardów etycznych w kręgach swoich członków IPH, będzie przyczyniała się jednocześnie do 

tego, że przedsiębiorca będzie postrzegany jako wzór godny naśladowania, osoba godna zaufania 

oraz bezpieczny i wiarygodny partner biznesowy, a także dobry pracodawca.  

 



 

OBSZAR 3: TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI  

 

„Izba zapewnia mi bieżący dostęp do informacji  i wiedzy  a to stwarza nowe możliwości” 

 

Zarządzanie informacją obejmujące: pozyskiwanie informacji z zewnątrz, generowanie, tworzenie 

platformy do spontanicznej wymiany informacji, upowszechnianie informacji. Zdobywanie wiedzy 

jako proces ciągły, stanowiący bazę do szeroko rozumianego rozwoju firm, wiedza zarówno z tzw. 

obszarów twardych (np. prawo, finanse), jak i miękkich (np. umiejętności interpersonalne) - co 

robić, jak robić, jak robić coś inaczej, jak zarządzać wiedzą w firmie? 

 

Cel: Wzmocnienie pozycji gospodarczej przedsiębiorstw przez dostęp do bieżących informacji dot. 

prowadzenia firmy. Wspieranie rozwoju oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw 

poprzez upowszechnianie wiedzy z obszarów interesujących członków IPH. 

 

Uzasadnienie: XXI wiek to era informacji oraz bardzo dynamicznego rozwoju wiedzy w różnych 

dziedzinach. Kto wie, ten wygrywa. IPH ma ambicje bycia dla swoich członków sprawnym 

dostawcą zarówno informacji przydatnych w podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych, jak 

również źródłem wiedzy, w oparciu o którą możliwe będzie ciągłe doskonalenie technologii a także 

rozwój kompetencji zarówno właścicieli firm i kadry zarządzającej, jak i szeregowych 

pracowników. W przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych jest to szczególnie ważne ze 

względu na różnego rodzaju bariery, w tym bariery finansowe, a także zwykły brak czasu na 

śledzenie wszelkich nowinek, zmian w prawie itp. ze względu na potrzebę ciągłego angażowania 

się w bieżące funkcjonowanie firmy. Izba ma „zarządzać” informacją oraz wiedzą przydatną dla 

środowiska biznesowego w regionie - ma ją pozyskiwać, opracowywać, przechowywać i sprawnie 

dystrybuować do swoich członków. Ważną kwestią w tym obszarze jest również promowanie coraz 

bliższej, realnej współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i nauki. 

 

OBSZAR 4: KONTAKTY I INTEGRACJA BIZNESOWA  

 

„Izba to miejsce, w którym mogę spotkać i lepiej poznać innych przedsiębiorców, w tym również 

moich potencjalnych partnerów biznesowych.” 

 

Sieć kontaktów, networking, poznawanie nowych przedsiębiorców (klientów, kooperantów). 

Tworzenie poczucia wspólnoty , więzi grupowej, nawiązywanie przyjaznych relacji pomiędzy 



członkami IPH, także poza sferą kontaktów czysto biznesowych. Korzyści osobiste mogą 

występować zupełnie odrębnie lub być powiązane z biznesowymi – np. wyjazd na misję handlową: 

nowe kontakty biznesowe i wizyta w ciekawym turystycznie kraju. 

 

Cel: Utworzenie sieci powiązań i platformy wymiany kontaktów biznesowych i kojarzenia biznesu. 

Budowanie silnej  i zintegrowanej społeczności przedsiębiorców działających w Toruniu i szerzej, 

czyli w regionie. Stworzenie członkom IPH możliwości zaspokajania swoich potrzeb również w 

sferach nie związanych bezpośrednio z ich aktywnością zawodową/biznesową. 

 

Uzasadnienie: Przedsiębiorcy, którzy, w ramach Izby, mają możliwość bieżących, roboczych 

kontaktów z innymi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, mają nie tylko okazję do 

wymiany swoich myśli i poglądów czy odbycia swoistych „konsultacji” z osobami, które na co 

dzień stykają się z podobnymi problemami, ale również do poczucia się częścią większej grupy, 

społeczności, która daje poczucie większego komfortu emocjonalnego, bezpieczeństwa i siły. IPH 

regularnie organizuje robocze spotkania typu networkingowego zawierające w sobie nie tylko 

elementy integracji czy rozrywki, ale również edukacji czy szeroko rozumianego poszerzania 

horyzontów. Te, mające otwarty charakter, spotkania członków i sympatyków Izby dają ich 

uczestnikom możliwość bliższego poznania się, wymiany poglądów a także stałego powiększania 

indywidualnej bazy kontaktów. 

 

OBSZAR 5: KORZYŚCI BIZNESOWE  

 

„Będąc w Izbie wiele zyskuję” 

 

Poszukiwanie przez przedsiębiorców wymiernych korzyści związanych bezpośrednio z prowadzoną 

przez nich działalnością gospodarczą: szukanie możliwości zwiększania obrotów i zysków firmy, 

dążenie do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności; podejmowanie prób rozwiązywania 

istniejących problemów czy redukowania potencjalnych zagrożeń. 

 

Cel: Tworzenie warunków do stałego zwiększania efektywności działań przedsiębiorców w 

zakresie prowadzonej przez nich działalności: kierunki - lepiej, szybciej, taniej, bezpieczniej. 

 

Uzasadnienie: Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest wypracowywanie 

zysku. Ambicją Izby jest to, aby udzielać swoim członkom realnego wsparcia w prowadzeniu ich 

działalności gospodarczej poprzez różnego rodzaju działania, których ostatecznym celem jest 



wzmocnienie kondycji środowiska gospodarczego w naszym regionie. Firmy już odnoszą z tytułu 

członkostwa w Izbie wiele wymiernych korzyści. Ich lista jest długa, ale nie zamknięta. W ramach 

swojej działalności Izba będzie poszukiwała nowych możliwości wspierania przedsiębiorców na 

drodze do wzrostu efektywności prowadzonej przez nich działalności. 

 

 

OBSZAR 6: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

 

„Z Izbą mój biznes wkracza na rynki międzynarodowe” 

 

Działania wspierające i asystujące w zakresie wchodzenia na rynki zagraniczne. 

 

Cel: Ułatwienie polskim firmom funkcjonowania na zagranicznych rynkach oraz wsparcie 

przedsiębiorców zagranicznych w regionie. 

 

Uzasadnienie: W ramach Izby istnieje specjalna komórka zajmująca się tematyką handlu 

zagranicznego. Jest to Regionalne Centrum Eksportu przy IPH w Toruniu. Ambicją Izby jest 

zwiększenie poziomu „internacjonalizacji” regionalnego biznesu poprzez inicjowanie nowych lub 

też wzmacnianie już istniejących międzynarodowych powiązań biznesowych firm działających w 

naszym regionie. IPH może pomóc firmom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z eksportem 

udzielając im różnorodnego wsparcia (informacja, przepisy, bazy potencjalnych kontrahentów, 

dofinansowanie udziału w targach, misje handlowe itp.). Świadomość istnienia takiego 

wspierającego lokalnego partnera w postaci Izby może zachęcić niektóre firmy do podjęcia tematu 

eksportu lub importu i stać się  bodźcem do rozpoczęcia współpracy gospodarczej z zagranicą. 

 

V. Zagadnienia przekrojowe. 

 

Działania realizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu w ramach poszczególnych 

obszarów strategicznych uwzględniają zagadnienia przekrojowe. Zagadnienia przekrojowe 

(horyzontalne) to taki sposób działania, który uwzględnia wartości i istotne potrzeby grup 

odbiorców, niezależnie od specyfiki realizowanych przedsięwzięć. Zagadnienia przekrojowe 

podnoszą jakość realizowanych działań oraz w sposób znaczący wpływają na wizerunek Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.  

 

1. Równość szans 



Zagadnienie to oznacza prawo różnych osób i instytucji do zaspokajania własnych potrzeb 

niezależnie od takich czynników jak: płeć, wiek, wyznanie, stan zdrowia i niepełnosprawność, 

przekonania polityczne, sytuacja materialna. Równość szans wpisuje się w zasady demokratyczne i 

realizuje wartość jaką jest poczucie sprawiedliwości społecznej. Działania Izby Przemysłowo-

Handlowej 

w Toruniu skierowane do osób, pracowników, klientów takie jak: doradztwo, spotkania 

integracyjne, szkolenia, informacja realizowane są w sposób niedyskryminujący. Zasady realizacji 

tych działań są jawne, czytelne, potrzeby odbiorców badane i monitorowane.  

 

2. Dążenie do wysokiej jakości 

Wysoka jakość działań podejmowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu wyraża się 

w stosowaniu standardów zarządzania jakością, badania satysfakcji i oczekiwań odbiorców usług 

oraz w doskonaleniu kompetencji pracowników biura.  

 

3. Działania proinnowacyjne 

Sukces konkurencyjności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, w coraz większym stopniu 

zależy od podejmowanych działań proinnowacyjnych mających na celu: wdrożenie w praktykę 

biznesową nowego lub udoskonalonego produktu/usługi, ale także metody marketingowej lub 

organizacyjnej redefiniującej sposób pracy. Działania proinnowacyjne zakładają zarówno badania, 

jak 

i wdrażanie „nowego” w codzienność biznesową. Zadania podejmowane przez Izbę Przemysłowo-

Handlową w Toruniu mają na uwadze taki sposób działania by uwzględniać działania 

proinnowacyjne dotyczące samego funkcjonowania organizacji, upowszechniania innowacyjnych 

rozwiązań jak i wspierania członków w dążeniu do innowacyjności. 

 

4. Otwartość na współpracę i kooperację  

Współpraca, partnerstwo, kooperacja, nawiązywanie długotrwałych relacji między instytucjami 

działającymi na rzecz dobra przedsiębiorców wpisują się w sposób organizacji działań i 

podejmowanie nowych zobowiązań przez izbę. Ma to wyraz w rozwijającej się współpracy 

międzysektorowej oraz międzybranżowej. Otwartość na współpracę i kooperację wyraża się w 

podejmowaniu wspólnych działań a także na poziomie konsultowania przedsięwzięć. 

 

 

VI. Źródła finansowania działań wynikających ze strategii. 

 



Izba Przemysłowo-Handlowa  w  Toruniu jest niezależną  organizacją  samorządu  gospodarczego, 

zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców, której majątek powstaje: 

1) ze składek członkowskich; 

2) z darowizn, spadków, zapisów; 

3) z dochodów z własnej działalności gospodarczej; 

4) z dochodów własnego majątku; 

Środki finansowe uzyskiwane przez Izbę służą realizacji celów statutowych i nie mogą być 

przeznaczone do podziału między członków Izby.  

 

1. Składki członkowskie.  

W okresie od 2008 roku do 2014 roku finansowanie działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Toruniu ze składek członkowskich stanowiło 43% przychodów ogółem w 2008 roku, 21%       

przychodów ogółem w 2009 roku, 14% przychodów ogółem w 2010 i 2011 roku, 18% przychodów 

ogółem w 2012 roku, 21% przychodów ogółem w 2013 roku, 7% przychodów ogółem w 2014  

roku.  

Średni udział przychodów statutowych w przychodach ogółem w okresie od 2008 roku do 2014 

roku kształtował się na poziomie 20%. W omawianym okresie zauważalny jest spadek udziału 

finansowania działalności Izby ze składek członkowskich. Istotne wydaje się podniesienie poziomu 

wpływów finansowych z tytułu składek członkowski za pomocą: zwiększenia ściągalności z tytułu 

niezapłaconych składek członkowskich przez obecnych członków, poszerzanie grona członków 

organizacji o nowe przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie liczby członków na warunkach 

preferencyjnych, tj. korzystających z usług izby a niepartycypujących w składkach. W najbliższych 

latach przyjmuje się udział wpływów ze składek w przychodach ogółem na poziomie oscylującym 

w granicach 20%.   

 

2. Działalność gospodarcza. 

Izba   może prowadzić   działalność  gospodarczą  na zasadach ogólnych, w granicach celów 

statutowych Izby: 

 działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z) 

 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z) 

 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 

 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 



 działalność prawnicza (PKD 69.10.Z) 

 badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 

 pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z) 

 działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) 

 wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 

wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z) 

 

Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Izby i nie może być 

przeznaczony do podziału między członków Izby. Walne Zgromadzenie akceptuje również inne 

formy działalność gospodarczej Izby.  

W okresie od 2008 do 2014 r. udział przychodów z działalności gospodarczej w ogólnym 

przychodzie IPH stanowił 31% przychodów ogółem w 2008 roku, 15% przychodów ogółem w 

2009 r., 12% przychodów ogółem w 2010, 20% przychodów ogółem w  2011 r., 23% przychodów 

ogółem w 2012 r., 34% przychodów ogółem w 2013 r., 11% przychodów ogółem w 2014 r. Średni 

udział przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę Przemysłowo-Handlową w 

Toruniu w przychodach ogółem w okresie od 2008 roku do 2014 roku kształtował się na poziomie 

21% i na podobnym poziomie zakłada się udział przychodów z działalności gospodarczej  w 

finansowaniu działalności statutowej Izby w najbliższych latach. 

 

3. Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe. 

Pozostałe przychody operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością statutowa i 

gospodarczą prowadzoną przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu i nie dotyczą 

podstawowego zakresu jej działania, ale występują jako pośredni efekt podejmowanych przez nią 

czynności. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność ze względu na szeroki wachlarz 

możliwości ich powstawania. Do pozostałych przychodów operacyjnych, które stanowią dodatkowe 

źródło finansowania  działalności statutowej Izby można zaliczyć: przychody ze sprzedaży środków 

trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych, przychody z likwidacji środków trwałych, 

przedawnione i umorzone zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny nie związane z 

nieterminową regulacją należności, otrzymane darowizny. Jedną z pozycji pozostałych kosztów 

operacyjnych, które stanowią zewnętrzne źródło finansowania działalności Izby są otrzymane 

dotacje, subwencje i dopłaty.  Do głównych źródeł zewnętrznego finansowania działań organizacji 

należą dotacje z programów Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.  



Dodatkowym źródłem finansowania działalności Izby są przychody finansowe, które stanowią 

głównie odsetki od lokat bankowych.  

Przyszła realizacja celów strategicznych będzie zakładała zróżnicowanie źródeł finasowania 

poszczególnych działań w obszarach strategicznych zgodnie z Planem Pracy Izby Przemysłowo-

Handlowej w Toruniu przyjętym przez Zarząd Izby w bieżącym roku kalendarzowym.  

VII. Realizacja założeń strategii. 

 

1. Narzędzia i działania realizacji założeń merytorycznych strategii, jako katalog możliwych działań 

do uwzględniania w Rocznym Planie Działania. 

 

Katalog potencjalnych działań Powiązanie z obszarami priorytetowymi  

(nr i nazwa obszaru) 

szkolenia 
3 Transfer wiedzy i innowacji 

5 Korzyści biznesowe 

udział przedstawicieli IPH w gremiach opiniujących/ oceniających/ 

monitorujących 

1 Reprezentacja 

2 Prestiż 

konsultowanie aktów prawnych 

3 Transfer wiedzy i innowacji 

1 Reprezentacja 

2 Prestiż 

5 Korzyści biznesowe 

doradztwo (ogólne, specjalistyczne, zawodowe, coaching) 
3 Transfer wiedzy i innowacji 

5 Korzyści biznesowe 

informacja biznesowa (pośrednia - udostępniane zasoby, bezpośrednia 

- kierowana na zapytanie konkretnej osoby) 

3 Transfer wiedzy i innowacji 

5 Korzyści biznesowe 

legalizacja dokumentów 5 Korzyści biznesowe 

spotkania networkingowe (wymiana między branżowa, wymiana 

branżowa, łączenie biznesów, spotkania start-up z doświadczonym 

biznesem) 

2 Prestiż 

4 Kontakty i integracja biznesowa 

spotkania integracyjne (dla członków IPH/sympatyków) 
2 Prestiż 

4 Kontakty i integracja biznesowa 

konferencje tematyczne/ specjalistyczne 

3 Transfer wiedzy i innowacji 

2 Prestiż 

4 Kontakty i integracja biznesowa 

konferencje okolicznościowe 
3 Transfer wiedzy i innowacji 

2 Prestiż 



Katalog potencjalnych działań Powiązanie z obszarami priorytetowymi  

(nr i nazwa obszaru) 

4 Kontakty i integracja biznesowa 

spotkania z przedstawicielami władz 

1 Reprezentacja 

2 Prestiż 

4 Kontakty i integracja biznesowa 

eventy tematyczne (inne niż wymieniane wyżej, np. konkursy) 
2 Prestiż 

4 Kontakty i integracja biznesowa 

publikacje/artykuły  okolicznościowe 
3 Transfer wiedzy i innowacji 

2 Prestiż 

publikacje/artykuły regularne (elektroniczne/ papierowe) 
3 Transfer wiedzy i innowacji 

2 Prestiż 

badania rynku, monitoring rynku 
3 Transfer wiedzy i innowacji 

5 Korzyści biznesowe 

mediacje  5 Korzyści biznesowe 

interwencje (występowanie w imieniu przedsiębiorstw/ grupy 

przedsiębiorstw do władz lub innych instytucji z prośbą o zmianę/ 

modyfikację decyzji) 

1 Reprezentacja 

5 Korzyści biznesowe 

bazy danych (zmian prawnych, wiedzy, ofert) 
3 Transfer wiedzy i innowacji 

5 Korzyści biznesowe 

współpraca ponadnarodowa (kontakty z: innymi izbami, 

przedsiębiorcami, instytucjami, misje gospodarcze, wymiana 

zagraniczna) 

3 Transfer wiedzy i innowacji 

2 Prestiż 

4 Kontakty i integracja biznesowa 

5 Korzyści biznesowe 

6 Współpraca międzynarodowa 

działania grantodawcze, dotacyjne 
2 Prestiż 

5 Korzyści biznesowe 

inne działania (kreatywne) nie mieszczące w żadnej z powyższych 

kategorii  
 

 

 

2. Narzędzia i działania organizacyjne podejmowane w ramach realizacji strategii. 

 

2.1 Procedura przyjęcia strategii: 

Strategia jest dokumentem programowym Izby i zgodnie z § 19 pkt. 2 ppkt.3: „Do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie założeń programowych działalności Izby”. Ostateczne 



przyjęcie Strategii następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia. Procedura związana z 

przyjęciem dokumentu jest następująca. 

 

 

Schemat 1: Procedura przyjęcia strategii 

 

Pierwszym krokiem do uchwalenia Strategii jest zatwierdzenie jej projektu do konsultacji, następnie 

Strategia jest konsultowana z Członkami Izby, którzy mogą wnosić do niej swoje propozycje i 

uwagi. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie Strategii przez Zarząd do przedłożenia na Walnym 

Zgromadzeniu Członków Izby, które zatwierdza Strategię. 

 

Zgodnie z § 22 pkt. 1 Statutu IPH w Toruniu „Zarząd Izby jest organem wykonawczym Walnego 

Zgromadzenia”, a do jego kompetencji należy „wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia” (§ 

22 pkt. 4. ppkt. 1). Oznacza to, że Zarząd będzie odpowiedzialny za realizację zapisów Strategii.  

 

Do realizacji poszczególnych celów strategicznych określonych w Strategii, Zarząd deleguje 

pełnomocników. Przewiduje się, że pełnomocnikami mogą być nie tylko Członkowie Zarządu, ale 

Krok 1: 
Zarząd Izby zatwierdza strategię do konsultacji 

Krok 2: 
Konsultacje strategii z Członkami Izby 

Krok 3: 
Zarząd zatwierdza strategię do przedłożenia na Walnym 

Zgromadzeniu Członków Izby 

Krok 4: 
Walne Zgromadzenie Członków Izby zatwierdza 

strategię 



także  Członkowie Izby, którzy chcą zaangażować się w prace Izby związane z realizacją celów 

strategicznych i posiadają wiedzę lub praktyczne doświadczenie  w  danym obszarze 

merytorycznym. Na obecnym etapie Zarząd uchwałami z dnia 23.06.2015 r. powołał dwóch 

pełnomocników: 

1. Pełnomocnika ds. Start-upów i przedsiębiorczości.  

2. Pełnomocnika ds. Innowacji i B+R.  

Osoby te otrzymały wsparcie organizacyjnie i techniczne ze strony biura Izby.  

Kolejne obszary, którymi Zarząd Izby chciałby się zająć to zagadnienia związane z: 

 - inwestycjami, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym, 

 - aktywizacją branży turystycznej.  

Nie jest to jednak katalog zamknięty. Zarząd oczekuje propozycji ze strony Członków Izby 

specjalizujących się w obszarach, które wpisują się Strategię. Relacje z działań podjętych przez 

Pełnomocników będą prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Zarządu.  

 

Schemat 2: Struktura organizacyjna realizacji strategii. 

 

 

 

 

 

Zarząd 

Biuro 

Dyrektor Biura 

Pełnomocnik Pełnomocnik Pełnomocnik 



 

 

VIII. Monitoring realizacji strategii. 

 

1. Wskaźniki monitorowania realizacji strategii. 

Poniżej uwzględnione są podstawowe wskaźniki realizacji poszczególnych działań. W zależności 

od specyfiki działania, źródeł finansowania, wskaźniki te mogą być uzupełniane o 

charakterystyczne dla danego działania wskaźniki szczegółowe, np. w określeniu na płeć, wielkość 

przedsiębiorstwa, staż przedsiębiorstwa, wiek itd. 

 

Katalog potencjalnych działań Podstawowe wskaźniki realizacji działania 

szkolenia 

liczba szkoleń 

liczba tematów szkoleniowych 

liczba dni szkoleniowych  

liczba osób zgłaszających się na szkolenia 

liczba osób rozpoczynających szkolenia 

liczba osób kończących szkolenie 

liczba osób uzyskujących certyfikat zakończenia szkolenia 

udział przedstawicieli IPH w gremiach 

opiniujących/ oceniających/ monitorujących 

liczba przedstawicieli IPH zasiadających w gremiach opiniujących/ 

oceniających/ monitorujących - ogółem  

liczba gremiów opiniujących/ oceniających/ monitorujących, w których 

działa przedstawiciel IPH 

konsultowanie aktów prawnych 

liczba aktów prawnych, w konsultacjach których IPH wzięła udział 

liczba członków IPH, którzy wyrazili opinię na temat zmian aktów prawnych 

doradztwo (ogólne, specjalistyczne, zawodowe, 

coaching) 

liczba rodzajów doradztwa świadczona przez IPH 

liczba osób, którym świadczone było doradztwo  

liczba podmiotów gospodarczych, którym było świadczone doradztwo 

liczba godzin doradczych 

informacja biznesowa (pośrednia - udostępniane 

zasoby, bezpośrednia - kierowana na zapytanie 

konkretnej osoby) 

liczba publikowanych informacji na stronie www 

liczba udzielonych informacji w formie bezpośredniej (osobiście/ 

telefonicznie/ mailowo) 



liczba newsletterów 

liczba wejść na stronę www 

liczba pobrania dokumentów z zasobów internetowych 

liczba specjalnych akcji informacyjnych (mailing, plakaty, ulotki, foldery 

itp…) 

liczba odbiorów specjalnych akcji informacyjnych 

legalizacja dokumentów 

liczba instytucji korzystających z legalizacji dokumentów 

liczba dokonanych legalizacji 

spotkania networkingowe (wymiana między 

branżowa, wymiana branżowa, łączenie 

biznesów, spotkania start-up z doświadczonym 

biznesem) 

liczba spotkań o charakterze networkingowym 

liczba uczestników spotkań networkingowych 

liczba przedsiębiorstw uczestniczących w spotkaniach networkingowych 

spotkania integracyjne (dla członków 

IPH/sympatyków) 

liczba spotkań integracyjnych 

liczba uczestników spotkań integracyjnych 

liczba przedsiębiorstw uczestniczących w spotkaniach integracyjnych 

konferencje tematyczne/ specjalistyczne 

liczba konferencji tematycznych/ specjalistycznych, w których IPH jest 

głównym organizatorem  

liczba uczestników konferencji tematycznych/ specjalistycznych, w których 

IPH jest głównym organizatorem - ogółem 

liczba uczestników konferencji tematycznych/ specjalistycznych, w których 

IPH jest głównym organizatorem - członków IPH 

liczba przedsiębiorstw uczestniczących w konferencjach tematycznych/ 

specjalistycznych organizowanych przez IPH - ogółem  

liczba przedsiębiorstw uczestniczących w konferencjach tematycznych/ 

specjalistycznych organizowanych przez IPH - członków IPH 

liczba konferencji tematycznych/ specjalistycznych, w których IPH 

współuczestniczy jako organizator wspierający/ prelegent 

konferencje okolicznościowe 

liczba konferencji okolicznościowych IPH 

liczba osób biorących udział w imprezie okolicznościowej IPH - ogółem  

liczba osób biorących udział w imprezie okolicznościowej IPH - członków 

IPH 

liczba osób biorących udział w imprezie okolicznościowej IPH - sympatyków 



liczba przedsiębiorstw biorących udział w imprezie okolicznościowej IPH - 

członków IPH 

liczba konferencji okolicznościowych innych instytucji,  w których IPH 

uczestniczy 

spotkania z przedstawicielami władz 

liczba spotkań z przedstawicielami władz organizowanych przez IPH 

liczba osób biorących udział w spotkaniach z przedstawicielami 

organizowanych przez IPH 

liczba spotkań z przedstawicielami władz, w których przedstawiciele IPH 

biorą udział 

eventy tematyczne (inne niż wymieniane wyżej, 

np. konkursy) 

liczba eventów zorganizowanych przez IPH 

liczba osób biorących udział w eventach zorganizowanych przez IPH 

liczba przedsiębiorstw biorących udział w eventach zorganizowanych przez 

IPH 

liczba eventów, w których przedstawiciele IPH biorą udział 

publikacje/artykuły  okolicznościowe 

liczba publikacji/artykułów okolicznościowych - ogółem 

liczba publikacji/artykułów okolicznościowych w wersji papierowej 

nakład  publikacji okolicznościowych 

liczba publikacji okolicznościowych w wersji elektronicznej  

publikacje/artykuły regularne (elektroniczne/ 

papierowe) 

liczba publikacji/ artykułów regularnych - ogółem  

liczba publikacji/ artykułów regularnych w wersji papierowej 

nakład publikacji regularnych 

liczba publikacji/ artykułów w wersji elektronicznej 

badania rynku, monitoring rynku 

liczba przeprowadzonych badań, monitoringów przez IPH 

liczba pozyskanych wyników badań  

mediacje  

liczba mediacji  

liczba osób uczestniczących w mediacjach 

liczba mediacji, które zostały zakończone pozytywnie 

interwencje (występowanie w imieniu 

przedsiębiorstw/ grupy przedsiębiorstw do władz 

lub innych instytucji z prośbą o zmianę/ 

modyfikację decyzji) 

liczba dokonanych interwencji - ogółem 

liczba próśb o interwencje 

liczba odrzuconych próśb o interwencje (z przyczyn prawnych - zamienione 

na informację) 



liczba interwencji zakończonych pozytywnie 

bazy danych (zmian prawnych, wiedzy, ofert) 

liczba utworzonych baz danych 

liczba upublicznionych baz danych  

liczba osób korzystających z baz danych 

współpraca ponadnarodowa (kontakty z: 

innymi izbami, przedsiębiorcami, instytucjami, 

misje gospodarcze, wymiana zagraniczna) 

liczba zorganizowanych wyjazdów zagranicznych  

liczba osób biorących udział w wyjazdach zagranicznych 

liczba przedsiębiorstw biorących udział w wyjazdach zagranicznych 

liczba kontaktów z podmiotami zagranicznymi 

liczba przedsiębiorstw korzystających z proponowanych przez IPH działań o 

charakterze ponadnarodowym  

działania grantodawcze, dotacyjne 

ilość pozyskanych przez IPH środków w PLN na działalność grantodawczą/ 

dotacyjną 

liczba przedsiębiorstw/instytucji, które otrzymały grant/dotacje 

liczba przedsiębiorstw/instytucji, które wykorzystały grant/dotację zgodnie z 

przeznaczeniem 

 

2. Narzędzia monitorowania: 

 

Lista wskaźników Narzędzie monitorowania 

liczba tematów szkoleniowych program szkolenia 

liczba szkoleń  lista obecności 

liczba dni szkoleniowych  lista obecności/ dzienniki zajęć 

liczba osób zgłaszających się na szkolenia formularz zgłoszenia na szkolenia 

liczba osób rozpoczynających szkolenia lista obecności 

liczba osób kończących szkolenie lista obecności 

liczba osób uzyskujących certyfikat zakończenia szkolenia zaświadczenia - rejestr wydanych zaświadczeń 

liczba przedstawicieli IPH zasiadających w gremiach 

opiniujących/ oceniających/ monitorujących - ogółem  

dokumentacja zgłoszeniowa przedstawiciela IPH 

liczba gremiów opiniujących/ oceniających/ monitorujących, 

w których działa przedstawiciel IPH 

dokumentacja zgłoszeniowa przedstawiciela IPH  

liczba aktów prawnych, w konsultacjach których IPH wzięła 

udział 

stanowisko IPH wysłane do instytucji mających wpływ na 

kształt aktów prawnych 



Lista wskaźników Narzędzie monitorowania 

liczba członków IPH, którzy wyrazili opinię na temat zmian 

aktów prawnych 

korespondencja z członkami IPH 

liczba rodzajów doradztwa świadczona przez IPH zgłoszenia wykonania usługi doradczej  

liczba osób, którym świadczone było doradztwo  zgłoszenie wykonania usługi doradczej 

liczba podmiotów gospodarczych, którym było świadczone 

doradztwo 

zgłoszenie wykonania usługi doradczej 

liczba godzin doradczych raport z wykonania usługi doradczej  

liczba publikowanych informacji na stronie www raporty z www 

liczba udzielonych informacji w formie bezpośredniej 

(osobiście/ telefonicznie/ mailowo) 

Potwierdzenie wykonania usługi informacyjnej  

 

Notatki służbowe 

liczba newsletterów wysłane newslettery 

liczba wejść na stronę www statystyka  

liczba pobrania dokumentów z zasobów internetowych statystyki www 

liczba specjalnych akcji informacyjnych (mailing, plakaty, 

ulotki, foldery itp.) 

protokół odbioru - notatka służbowa (raporty)  

liczba odbiorców specjalnych akcji informacyjnych lista mailingowa 

nakład 

liczba instytucji korzystających z legalizacji dokumentów rejestr dokumentów legalizowanych  

liczba dokonanych legalizacji rejestr dokumentów legalizowanych  

liczba spotkań o charakterze networkingowym zaproszenie na spotkania/potwierdzenie uczestnictwa 

liczba uczestników spotkań networkingowych lista obecności  

liczba przedsiębiorstw uczestniczących w spotkaniach 

networkingowych 

lista obecności  

liczba spotkań integracyjnych zaproszenie na spotkanie 

liczba uczestników spotkań integracyjnych formularz zgłoszeniowy/ inny odpowiedni dokument 

liczba przedsiębiorstw uczestniczących w spotkaniach 

integracyjnych 

formularz zgłoszeniowy/ inny odpowiedni dokument 

liczba konferencji tematycznych/ specjalistycznych, w których 

IPH jest głównym organizatorem  

zaproszenia na konferencję/potwierdzenie uczestnictwa 

liczba uczestników konferencji tematycznych/ 

specjalistycznych, w których IPH jest głównym 

lista obecności 



Lista wskaźników Narzędzie monitorowania 

organizatorem – ogółem 

liczba uczestników konferencji tematycznych/ 

specjalistycznych, w których IPH jest głównym 

organizatorem - członków IPH 

lista obecności 

liczba przedsiębiorstw uczestniczących w konferencjach 

tematycznych/ specjalistycznych organizowanych przez IPH - 

ogółem  

lista obecności 

liczba przedsiębiorstw uczestniczących w konferencjach 

tematycznych/ specjalistycznych organizowanych przez IPH - 

członków IPH 

lista obecności 

liczba konferencji tematycznych/ specjalistycznych, w których 

IPH współuczestniczy jako organizator wspierający/ prelegent 

program konferencji 

liczba konferencji okolicznościowych IPH zaproszenia 

liczba osób biorących udział w imprezie okolicznościowej 

IPH - ogółem  

lista obecności 

liczba osób biorących udział w imprezie okolicznościowej 

IPH - członków IPH 

lista obecności 

liczba osób biorących udział w imprezie okolicznościowej 

IPH – sympatyków 

lista obecności 

liczba przedsiębiorstw biorących udział w imprezie 

okolicznościowej IPH - członków IPH 

lista obecności 

liczba konferencji okolicznościowych innych instytucji,  w 

których IPH uczestniczy 

zaproszenia na konferencje - zgłoszenie/ potwierdzenie 

uczestnictwa 

liczba spotkań z przedstawicielami władz organizowanych 

przez IPH 

zaproszenie/ 

liczba osób biorących udział w spotkaniach z 

przedstawicielami organizowanych przez IPH 

lista obecności 

liczba spotkań z przedstawicielami władz, w których 

przedstawiciele IPH biorą udział 

potwierdzenie udziału 

liczba eventów zorganizowanych przez IPH zaproszenie 

liczba osób biorących udział w eventach zorganizowanych 

przez IPH 

lista obecności 

liczba przedsiębiorstw biorących udział w eventach 

zorganizowanych przez IPH 

lista obecności 



Lista wskaźników Narzędzie monitorowania 

liczba eventów, w których przedstawiciele IPH biorą udział potwierdzenie udziału 

liczba publikacji/artykułów okolicznościowych – ogółem publikacja 

liczba publikacji/artykułów okolicznościowych w wersji 

papierowej 

egzemplarz okazowy 

nakład  publikacji okolicznościowych faktura 

liczba publikacji okolicznościowych w wersji elektronicznej  publikacja/ statystyki www 

liczba publikacji/ artykułów regularnych - ogółem  publikacja  

liczba publikacji/ artykułów regularnych w wersji papierowej egz. okazowy 

nakład publikacji regularnych faktura 

liczba publikacji/ artykułów w wersji elektronicznej statystyki www/  mailing 

liczba przeprowadzonych badań, monitoringów przez IPH raporty 

liczba pozyskanych wyników badań  raporty 

liczba mediacji  dokumentacja - wniosek/ raport  

liczba osób uczestniczących w mediacjach protokół 

liczba mediacji, które zostały zakończone pozytywnie raporty/ protokół 

liczba dokonanych interwencji – ogółem stanowisko IPH 

liczba próśb o interwencje wnioski/ korespondencja 

liczba odrzuconych próśb o interwencje (z przyczyn prawnych 

- zamienione na informację) 

korespondencja  

liczba interwencji zakończonych pozytywnie stanowisko danej instytucji 

liczba utworzonych baz danych bazy danych 

liczba upublicznionych baz danych  statystyki www 

liczba osób korzystających z baz danych statystyki www 

liczba zorganizowanych wyjazdów zagranicznych  dokumentacja wyjazdu (zaproszenia, lista obecności, 

zgłoszenia) 

liczba osób biorących udział w wyjazdach zagranicznych dokumentacja wyjazdu (zaproszenia, lista obecności, 

zgłoszenia) 

liczba przedsiębiorstw biorących udział w wyjazdach 

zagranicznych 

dokumentacja wyjazdu (zaproszenia, lista obecności, 

zgłoszenia) 



Lista wskaźników Narzędzie monitorowania 

liczba kontaktów z podmiotami zagranicznymi korespondencja, raporty z wyjazdów, notatki służbowe 

liczba przedsiębiorstw korzystających z proponowanych przez 

IPH działań o charakterze ponadnarodowym  

dokumentacja nawiązanych kontaktów z kontrahentami 

zagranicznymi 

kwota pozyskanych przez IPH środków w PLN na działalność 

grantodawczą/ dotacyjną 

umowa dotacyjna 

liczba przedsiębiorstw/instytucji, które otrzymały 

grant/dotacje 

umowy z uczestnikami odbiorcami/ lista umów 

liczba przedsiębiorstw/instytucji, które wykorzystały 

grant/dotację zgodnie z przeznaczeniem 

dokumentacja monitoringowa wsparcia (kontrole,  

 

3. Rewizja strategii: 

 

Rewizji strategii można dokonywać w sytuacjach: 

- istotnych zmian prawnych i/lub organizacyjnych 

- na wniosek Zarządu 

- na wniosek członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu 

- na wniosek biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu w wyniku informacji zebranych 

podczas badania potrzeb, oczekiwań i satysfakcji członków  

 

Wniosek o zmiany zapisów w strategii wnoszone są drogą pisemną do zarządu, za pośrednictwem 

lub przez Biuro Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Zarząd podejmuje decyzję o dokonaniu 

zmian. Zmiany są wnoszone i głosowane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Narzędzia zarządzania strategicznego. 

 

1. Zasady tworzenia i zatwierdzania rocznego planu pracy. 



Roczny plan pracy przygotowywany jest przez Biuro Izby w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu Izby 

na początku danego roku. Dyrektor Biura wyznacza w konsultacji z Prezesem Zarządu Izby 

wskaźniki do osiągnięcia. Następnie plan pracy jest przekazywany do Zarządu Izby (z 

tygodniowym wyprzedzeniem przed nadchodzącym posiedzeniem) i poddawany pod głosowanie na 

posiedzeniu Zarządu. Roczny plan pracy przyjmowany jest w drodze Uchwały Zarządu Izby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wzór rocznego planu pracy: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr …/rok…. 



 

 

PLAN PRACY  

IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU  

 NA ROK ….. 

 

A) ZEBRANIA ORGANÓW IZBY: 

 

Lp. 
Nazwa 

Liczba 
Terminy 

Sposób realizacji 

1. Walne Zgromadzenie 1   

2. Posiedzenia Zarządu    Ustalenie sztywnego terminu posiedzeń. 

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu    Posiedzenia Prezydium Zarządu zwoływane na wniosek 

Prezesa Zarządu w zależności od bieżących potrzeb.  

 

B) REALIZACJA STRATEGII 

 

Działania w obszarze strategicznym 1: Reprezentacja  

LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźniki 

monitorow

ania 

Liczba Termin 

realizacji 

Sposób realizacji Podmiot/ 

osoba 

odpowiedzi

alna za 

realizację 

Powiązanie 

z innymi 

obszarami 

strategiczn

ymi 

Źródła 

finanso

wania 

         

         

         

 

 

 

Działania w obszarze strategicznym 2: Prestiż 



LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźniki 

monitorow

ania 

Liczba Termin 

realizacji 

Sposób realizacji Podmiot/ 

osoba 

odpowiedzi

alna za 

realizację 

Powiązanie 

z innymi 

obszarami 

strategiczn

ymi 

Źródła 

finanso

wania 

         

         

         

 

 

Działania w obszarze strategicznym 3: Transfer wiedzy i innowacji 

LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźniki 

monitorow

ania 

Liczba Termin 

realizacji 

Sposób realizacji Podmiot/ 

osoba 

odpowiedzi

alna za 

realizację 

Powiązanie 

z innymi 

obszarami 

strategiczn

ymi 

Źródła 

finanso

wania 

         

         

         

 

 

Działania w obszarze strategicznym 4: Kontakty i integracja biznesowa 

LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźniki 

monitorow

ania 

Liczba Termin 

realizacji 

Sposób realizacji Podmiot/ 

osoba 

odpowiedzi

alna za 

realizację 

Powiązanie 

z innymi 

obszarami 

strategiczn

ymi 

Źródła 

finanso

wania 

         

         

         

 

 

Działania w obszarze strategicznym 5: Korzyści biznesowe 



LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźniki 

monitorow

ania 

Liczba Termin 

realizacji 

Sposób realizacji Podmiot/ 

osoba 

odpowiedzi

alna za 

realizację 

Powiązanie 

z innymi 

obszarami 

strategiczn

ymi 

Źródła 

finanso

wania 

         

         

         

 

 

Działania w obszarze strategicznym 6: Współpraca międzynarodowa 

LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźniki 

monitorow

ania 

Liczba Termin 

realizacji 

Sposób realizacji Podmiot/ 

osoba 

odpowiedzi

alna za 

realizację 

Powiązanie 

z innymi 

obszarami 

strategiczn

ymi 

Źródła 

finanso

wania 

         

         

         

 

 C) DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-ZARZĄDCZE - sprawność organizacyjna (działania typu 

audyty ISO, stała współpraca z innymi instytucjami w ramach standardów zarządzania, stała 

działalność nieuzależniona od akcji marketingowych typu legalizacja, badanie satysfakcji, 

monitoring potrzeb przedsiębiorców, ankieta wejścia/wyjścia, planowane zmiany organizacyjno-

zarządcze) 

 

Lp

. 

Działanie Liczba Terminy Sposób realizacji i inne informacje Podmiot/ osoba 

odpowiedzialna 

za realizację 

      

      

      

      



      

      

      

      

 

 

D) PRZYJĘCIE DO IZBY  NOWYCH CZŁONKÓW  

 

Liczba nowych członków ogółem:………………………. 

Liczba dużych przedsiębiorstw ogółem: ……………….. 

 

E) WSPÓŁPRACA Z INNYMI IZBAMI I ORGANIZACJAMI, Z WŁADZAMI MIASTA 

I WOJEWÓDZTWA (nie powiązane z obszarami strategicznymi):  

 

Lp. 
Nazwa Osoby 

odpowiedzialne 

Sposób realizacji 

    

    

    

    

    

 

F) PLANY PROJEKTOWE  

 

L

p. 

Nazwa Termin 

realizacji 

Zakres projektu Źródło 

finansowania 

Powiązanie z 

obszarem 

strategiczny

m 

1.       

2.      

3.      

 

 

 



3. Sprawozdanie roczne z realizacji strategii 

 

                                                                                                                                                                      

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr …/rok…. 

 

 

REALIZACJA PLANU PRACY  

IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU  

 w ROKU ….. stan na (…data..) 

 

A) ZEBRANIA ORGANÓW IZBY: 

 

Lp. 
Nazwa 

Liczb

a 
Terminy 

Sposób realizacji 

1. Walne Zgromadzenie 1   

2. Posiedzenia Zarządu    Ustalenie sztywnego terminu posiedzeń. 

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu    Posiedzenia Prezydium Zarządu zwoływane na 

wniosek Prezesa Zarządu w zależności od 

bieżących potrzeb.  

 

B) REALIZACJA STRATEGII 

 

Działania w obszarze strategicznym 1: Reprezentacja  

LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźnik 

zrealizowany 

Liczba Data realizacji Sposób realizacji/ odstępstwo do planu 

pracy 

Źródła 

finansowa

nia / wynik 

finansowy 

       

       

       

 

Działania w obszarze strategicznym 2: Prestiż 



LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźnik 

zrealizowany 

Liczba Data realizacji Sposób realizacji/ odstępstwo do planu 

pracy 

Źródła 

finansowa

nia / wynik 

finansowy 

       

       

       

 

 

Działania w obszarze strategicznym 3: Transfer wiedzy i innowacji 

LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźnik 

zrealizowany 

Liczba  Data realizacji Sposób realizacji/ odstępstwo do planu 

pracy 

Źródła 

finansowa

nia / wynik 

finansowy 

       

       

       

 

 

Działania w obszarze strategicznym 4: Kontakty i integracja biznesowa 

LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźnik 

zrealizowany 

Liczba  Data realizacji Sposób realizacji/ odstępstwo do planu 

pracy 

Źródła 

finansowa

nia / wynik 

finansowy 

       

       

       

 

Działania w obszarze strategicznym 5: Korzyści biznesowe 



LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźnik 

zrealizowany 

Liczba Data realizacji Sposób realizacji/ odstępstwo do planu 

pracy 

Źródła 

finansowa

nia / wynik 

finansowy 

       

       

       

 

Działania w obszarze strategicznym 6: Współpraca międzynarodowa 

LP. Nazwa 

przedsięwzięcia/ 

zadania 

Wskaźnik 

zrealizowany 

Liczba Data realizacji Sposób realizacji/ odstępstwo do planu 

pracy 

Źródła 

finansowa

nia / wynik 

finansowy 

       

       

       

 

C)  DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-ZARZĄDCZE - sprawność organizacyjna (działania 

typu, audyty ISO, stała współpraca z innymi instytucjami w ramach standardów zarządzania, stała 

działalność nieuzależniona od akcji marketingowych typu legalizacja, badanie satysfakcji, 

monitoring potrzeb przedsiębiorców, ankieta wejścia/ wyjścia, planowane zmiany organizacyjno-

zarządcze) 

 

Lp

. 

Działanie Liczba Terminy Przebieg realizacji Wynik 

      

      

      

      

      

      



      

      

 

D) LICZBA  NOWYCH CZŁONKÓW A LICZBA ODEJŚĆ 

 

Liczba planowanych nowych członków Liczba pozyskanych nowych członków w 

roku….. 

liczba ogółem  liczba ogółem  

w tym liczba 

dużych 

przedsiębiorstw 

 liczba dużych 

przedsiębiorstw 

 

 

Lista nowych członków: 

- ……….. 

 

Liczba rezygnacji Liczba skreśleń z listy członków 

liczba ogółem  liczba ogółem  

w tym liczba dużych 

przedsiębiorstw 

 przyczyny skreśleń  

przyczyny odejść  

 

Liczba członków IPH według wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach – stan na dzień……. 

 

Wielkość przedsiębiorstwa (liczba  zatrudnionych) Liczba członków 

1-2  

3-5  

6-20  

21-50  

51-100  

101 i więcej  



 

E) PODEJMOWANA WSPÓŁPRACA Z INNYMI IZBAMI I ORGANIZACJAMI, 

Z WŁADZAMI MIASTA I WOJEWÓDZTWA (nie powiązane z obszarami strategicznymi):  

 

Lp. 
Nazwa Osoby 

odpowiedzialne 

Sposób realizacji 

    

    

    

    

    

 

F) PROJEKTY REALIZOWANE 

L

p

. 

Nazwa Termin  

realizacji 

Zakres projektu/ partnerstwo Źródło 

finansowan

ia 

Wartość 

dofinansow

ania 

Stan 

realizacji  

1

.  

      

2

. 

      

3

.  

      

4

. 

       

 

G) PROJEKTY NIEZREALIZOWANE 

Lp

. 

Nazwa planowanego 

projektu 

Zakres  planowanego projektu/ partnerstwo Przyczyny 

niezrealizowania 

1.     

2.    

3.     

 

H) INNE INFORMACJE 

 



…………………………………….. 

X. Aneks. 

 

 

1. Metodologia pracy w ramach procesu budowania strategii. 

 

Główne prace nad sformułowaniem Strategii rozwoju Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu 

rozpoczęły się w marcu i trwały do września 2015 r., kiedy to, podczas zebrania Zarządu Izby, 

została zaprezentowana robocza wersja tego dokumentu. Poniżej prezentujemy pełen opis procesu 

konstruowania strategii. 

 

Etap I – Analiza status quo w wybranych obszarach merytorycznych: 

 

a) analiza otoczenia społeczno-gospodarczego oraz jego potencjału w ujęciu lokalnym (Toruń 

i powiat toruński), regionalnym (województwo kujawsko-pomorskie) oraz ogólnopolskim; 

prezentacja sytuacji w mieście i regionie na tle sytuacji w innych województwach oraz 

w całej Polsce. Analiza objęła następujące zagadnienia: demografia, ekonomia / 

przedsiębiorczość, instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące w regionie oraz 

podejmowane przez nie inicjatywy. Dodatkowym elementem były również podstawowe 

wskaźniki dotyczące  rynku pracy. Zastosowana metoda analizy: desk research na 

podstawie danych statystyki publicznej (GUS) oraz istniejących raportów i opracowań 

poświęconych interesującej nas tematyce. 

 

b) analiza struktur, sposobów funkcjonowania oraz kondycji wybranych instytucji otoczenia 

biznesu funkcjonujących w różnych regionach Polski . Zastosowana metoda pracy: analiza 

treści publikowanych na stronach www tych instytucji, rozmowy z firmami-członkami tych 

organizacji, wywiady z pracownikami biur tych instytucji metodą „na potencjalnego 

członka”. 

 

c) analiza wewnętrznych dokumentów IPH z okresu ostatnich 7 lat jej działalności 

- Statut Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu 

- Księga Jakości Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu 

- Roczne Plany Pracy IPH z lat 2008-2014 

- Sprawozdania z realizacji Rocznych Planów Pracy IPH z lat 2008-2014 



- Dokumenty dotyczące podejmowanych inicjatyw, które miały, lub mogły mieć, wpływ na kształt 

organizacyjny IPH oraz jej bieżące funkcjonowanie, m.in. powoływanie komisji,  

   grup eksperckich itp.    

 - Różne wersje ankiet mających na celu badanie potrzeb oraz oczekiwań członków IPH wobec tej 

organizacji – przeanalizowano zarówno ankiety, które zostały wykorzystane, jak i te, które, z 

różnych względów, nie trafiły do członków IPH. Analizowano zarówno same ankiety (ich 

konstrukcję, treść pytań), jak i wyniki przeprowadzanych w przeszłości badań. 

 

d) rozmowy / wywiady z Dyrektorem oraz pracownikami Biura Zarządu IPH dotyczące 

dotychczasowego sposobu organizacji oraz funkcjonowania Izby, różnego rodzaju inicjatyw 

podejmowanych w przeszłości a także nowych pomysłów związanych z działalnością zarówno 

samego Biura, jak 

i całej organizacji. 

 

Etap II – Opracowanie ankiety badającej potrzeby i oczekiwania członków IPH wobec Izby 

 

Kolejnym krokiem w ramach prac nad strategią było opracowanie ankiety, której celem było 

rozpoznanie potrzeb i oczekiwań członków IPH wobec tej organizacji, w tym również 

preferowanych przez nich przyszłych form i kierunków jej działań a także potencjalnych zmian 

odnoszących się zarówno do jej struktur organizacyjnych, jak i do sposobu ich funkcjonowania. 

 

Ankieta została opracowana w 3 wariantach: 

a) Ankieta badająca potrzeby i oczekiwania obecnych członków IPH 

b) Ankieta badająca potrzeby i oczekiwania potencjalnych członków IPH 

c) Ankieta adresowana do firm-byłych członków IPH / scenariusz wywiadu telefonicznego  

(zmiana wersji z dnia 26.09.2015 r.) 

 

Badanie przeprowadzone zostało techniką ankiety internetowej (wypełnianej on-line) oraz w wersji 

papierowej (tradycyjnej); data realizacji badania: marzec – kwiecień 2015 r. Po badaniu powstał 

roboczy raport, który stanowił podstawę i punkt wyjścia do dalszych prac nad konstruowaniem 

strategii: warsztatu strategicznego oraz spotkania ewaluacyjnego. 

 

Etap III – Warsztat strategiczny i spotkanie ewaluacyjne (tzw. focus) 

 



Po przeanalizowaniu wypełnionych ankiet i opracowaniu roboczego raportu prezentującego 

zbiorcze wyniki badania, zaproszono do dalszych prac nad strategią Członków Zarządu IPH – 

Zarząd miał w przyszłości realizować strategię, więc zaangażowanie go w prace nad jej 

opracowaniem miały głęboki sens. Każdy z Członków Zarządu mógł zgłosić się do udziału w 

pracach jednej 

z grup: 

a) grupy, które weźmie udział w tzw. warsztacie strategicznym 

b) grupy, która weźmie udział w spotkaniu ewaluacyjnym (tzw. focus), którego zadaniem 

będzie ocena pomysłów wypracowanych przez grupę z warsztatu strategicznego. 

 

Na 21 Członków Zarządu IPH (Członkowie Zarządu + Prezes Zarządu) do udziału w warsztacie 

strategicznym zgłosiło się 9 osób a do udziału w spotkaniu ewaluacyjnym 6. Warsztat strategiczny 

odbył się w dniu 07.05.2015 r., w sali toruńskiego „Business Linku”, przy ul. Łokietka 5. W 

spotkaniu, które trwało od godz. 09.00 do godz. 13.00 uczestniczyło 8 Członków Zarządu IPH oraz 

2 moderatorów (Emilia Szypryt i Dariusz Wiśniewski). Po warsztacie został sporządzony raport z 

jego przebiegu, w którym zaprezentowano również zestaw wypracowanych przez grupę treści. 

Raport został rozesłany pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników warsztatu. Każdy członek 

zespołu miał jeszcze 7 dni na wprowadzenie do raportu swoich poprawek, uwag i ewentualnych 

uzupełnień. Raport z warsztatu strategicznego, w uzupełnionej i dopracowanej wersji, stał się 

dokumentem wyjściowym do prac w ramach tzw. spotkania ewaluacyjnego. 

 

Spotkanie ewaluacyjne odbyło się w dniu 10.06.2015 r., w sali konferencyjnej toruńskiego Hotelu 

„Mercure Centrum”, przy ul. Kraszewskiego 1/3. W sesji trwającej od godz. 15.30 do 17.30 wzięło 

udział 6 Członków Zarządu IPH oraz moderator zewnętrzny (dr Magdalena Bergmann). Jednym z 

wniosków, jakie pojawiły się po spotkaniu ewaluacyjnym była sugestia dotycząca zmniejszenia 

liczby przyszłych strategicznych kierunków działania IPH poprzez połączenie / pogrupowanie 

niektórych obszarów merytorycznych wypracowanych podczas warsztatu strategicznego. Kolejna 

kwestia to ustalenie priorytetów w ramach uzgodnionych przyszłych strategicznych kierunków 

działania IPH, czyli ich hierarchizacja.  

 

Aby doprowadzić proces do końca, czyli nie tylko wyodrębnić strategiczne obszary aktywności, na 

których powinna się w przyszłości skupić IPH, ale również określić hierarchię ich ważności, 

powstał roboczy dokument, przy pomocy którego Członkowie Zarządu mieli, według własnego 

uznania, określić przyszłe priorytety Izby i nadać im odpowiednią rangę. Odpowiedni e-mail z 



dokumentem oraz instrukcją jego wypełnienia został wysłany do Członków Zarządu IPH  w dniu 

07.07.2015 r. 

 

Etap IV – Opracowanie roboczej wersji dokumentu pt. „Strategia rozwoju IPH w Toruniu” 

 

Po wytypowaniu, ostatecznym sformułowaniu i pogrupowaniu (scaleniu) strategicznych obszarów  

przyszłej aktywności IPH oraz dokonaniu ich hierarchizacji, nastąpił etap spisywania strategii                    

w postaci roboczego dokumentu, który ma zostać zaprezentowany Zarządowi IPH podczas jego 

wrześniowego zebrania - planowany termin zebrania to 29.09.2015 r. Prace nad dokumentem trwają 

(sierpień/wrzesień 2015). Dopracowywane są m.in. takie „techniczne” kwestie jak: tryb 

zatwierdzania Strategii, sposób jej wdrażania oraz monitoringu poprawności jej realizacji, a także 

tryb wprowadzania ewentualnych korekt i modyfikacji wynikających z dynamiki przyszłych 

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz zmieniających się potrzeb środowiska. 

 

Na październik br. planowane są konsultacje projektu Strategii z członkami IPH oraz przyjęcie jej 

ostatecznej wersji  przez Zarząd Izby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


