
 

 

Zasady i postawy w odniesieniu do kluczowych wartości  

Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej 

 
 

WSPÓŁPRACA 

Zasady Postawy 

1. Pielęgnujemy skuteczną komunikację ponieważ jest 
fundamentem współpracy między członkami, między 
zarządem Izby a członkami, między Izbą a jej otoczeniem. 

2. Wspólnie podejmujemy decyzje o zaangażowaniu Izby w 
działania przynoszące korzyść członkom. 

3. Praca w zespole zapewnia nam synergię i dynamikę 
działań. 

4. Jako Izba jesteśmy ambasadorem działań z zakresu 
kojarzenia partnerów biznesowych w kraju i za granicą. 

5. Spotkania służą przekazywaniu bieżących informacji 
wszystkim członkom Izby, dbaniu o spójność działań, 
informowaniu o postępach prac, rozwiązywaniu 
problemów. 

 

1. Wyznajemy zasadę: słuchaj i pytaj, nie wydawaj opinii 
zanim nie zrozumiesz problemu.  

2. Jesteśmy empatyczni. 

3. Pracujemy w zespołach. 

4. Angażujemy się w projekty Izby z zakresu kojarzenia 
biznesów. 

5. Realizujemy projekty kooperacyjne aby zwiększyć 
nasze szanse w realizacji celów biznesowych. 

INICJATYWA 

Zasady Postawy 

1. Budujemy postawy proaktywne. 

2. Szukamy nowych szans dla rozwoju  osobistego i 
biznesowego naszych członków.  

3. Szanujemy i rozwijamy hobby naszych członków. 

4. Szukamy szans rozwojowych, które zapewnią przewagę 
konkurencyjną naszym członkom.   

5. Jesteśmy platformą kontaktów między biznesem a nauką. 

6. Łamiemy stereotypy, które hamują rozwój. 

1. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. 

2. Jesteśmy kreatorami innowacyjnych rozwiązań. 

3. Odważnie i konsekwentnie działamy aby budować 
siłę naszej organizacji. 

4. Zarażamy innych członków naszymi pasjami, również 
tymi niebiznesowymi. 

5. Szukamy sposobów a nie powodów w realizacji 
działań Izby. 

6. Rozwijamy  postawy przywódcze, kształcimy liderów.  

 

FAIR PLAY 

Zasady Postawy 

1. Realizujemy cele KIPH z poszanowaniem członków i 
partnerów Izby. 

2. W Izbie jest miejsce dla wszystkich, którzy szanują nasze 
wartości. 

3. Pielęgnujemy zasady patriotyzmu lokalnego. 

4. Dbamy o dobre imię Izby i jej członków.   

 

1. Rozwiązujemy konflikty w sposób polubowny. 

2. Reagujemy gdy słyszymy krzywdzące opinie na temat 
naszych członków lub na temat Izby. 

3. Szukamy możliwości zakupu towarów i usług wśród 
firm lokalnych.  

4. Staramy się poznawać oferty naszych członków.  

 



 

 

WSPARCIE 

Zasady Postawy 

1. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem żeby nasi 
członkowie rozwijali się i osiągali ponadprzeciętne wyniki 
biznesowe. 

2. Wspieramy osoby i środowiska wymagające pomocy.  

3. W sposób szczególny wspieramy młodych 
przedsiębiorców. 

4. Izba jest reprezentantem interesów członków wobec 
władz i innych podmiotów i instytucji. 

5. Transfer wiedzy traktujemy jako potencjał.  

 

1. Odpowiadamy pozytywnie na prośby o wsparcie od 
naszych członków. 

2. Angażujemy się w  akcje charytatywne. 

3. Służymy pomocą młodym przedsiębiorcom. 

4. Informujemy o szansach i zagrożeniach dla 
przedsiębiorców wynikających z otoczenia 
zewnętrznego. 

5. Doceniamy i szanujemy osiągnięcia naszych 
członków.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Zasady Postawy 

1. Pracujemy z wizją końca. 

2. Zabieramy głos w kwestiach dotyczących. rozwoju 
biznesu w naszym kraju i regionie. 

3. Razem budujemy markę Izby. 

4. Czujemy się odpowiedzialni wobec środowiska i 
społeczeństwa za taką działalność, która nie dopuszcza 
do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. 

1. Wywiązujemy się z zobowiązań. 

2. Organizujemy spotkania, konferencje, wypowiadamy 
się publicznie w kwestiach dotyczących spraw 
legislacyjnych i innych mających wpływ na 
kształtowanie właściwych warunków do rozwoju 
biznesu w naszym regionie i kraju. 

3. W każdym działaniu analizujemy wpływ na 
środowisko naturalne i społeczne. 

4. Jesteśmy wiarygodni w działaniu. 

 

 


