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10 stycznia w Siedlcach odbyło się noworoczne spotkanie Forum Izb Gospodarczych 

Województwa Mazowieckiego. Gospodarzem była Wschodnia Izba Gospodarcza. Podczas 

spotkania Warszawska Izba Gospodarcza uroczyście przekazała przewodniczenie Forum 

Wschodniej Izbie Gospodarczej. Tradycją jest, że w każdym roku Forum przewodniczy inna 

spośród zrzeszonych izb. 

24 stycznia Konferencja „Razem dla zdrowia”. Debata na temat roli samorządu lokalnego 

w opiece zdrowotnej. WIG Była współorganizatorem  

 

 



   

24-25 stycznia Wschodnia Izba Gospodarcza organizowała dla firm członkowskich wyjazd 

na III Targi Wschodnie, które odbywają się w ramach XII Forum Europa – Ukraina i Forum 

Słowackiego w G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowe Województwa 

Podkarpackiego w Jasionce. Na Targach zaprezentowało się 6 firm z naszego regionu. 

Wschodnią Izbę Gospodarczą na III Targach Wschodnich reprezentował Wiceprezes WIG 

Dariusz Mańkowski 

 

  



20 lutego w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się 8. edycja Gospodarczego 

Otwarcia Roku. Blisko 300 uczestników zgromadziło się, by wspólnie z prelegentami 

porozmawiać o prognozach, zagrożeniach i szansach dla Polski, Europy i świata w 

rozpoczynającym się roku. 

 

      

15 marca w siedzibie KIG, odbyło się kolejne spotkanie Zarządów Forum Izb 

Gospodarczych Województwa Mazowieckiego (FIGWM).  

W spotkaniu oprócz Zarządów Izb Gospodarczych z Radomia, Płońska, Siedlec i Warszawy 

uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, główny ekonomista KIG 

Piotr Soroczyński, Michał Konwicki, doradca w Gabinecie Prezesa KIG oraz Pani Karolina 

Opielewicz Makijewska, osoba dedykowana do współpracy z członkami KIG. 

 

 



19 marca Wschodnia Izba Gospodarcza wspólnie z BGK zorganizowała Konferencję w 

formie śniadanie biznesowego, która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce. Prezydent 

Miasta Siedlce Andrzej Sitnik objął Patronat Honorowy nad spotkaniem. Temat spotkania  

„Kredyt w BGK oraz inne alternatywne sposoby finansowania Przedsiębiorców, Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, Spółek komunalnych oraz innych podmiotów” 

zainteresował przedstawicieli wielu firm i samorządów regionu Mazowsza. 

 

 

  

                                

13-14 kwiecień przedsiębiorcy WIG uczestniczyli w I sesji spotkania szkoleniowo 

integracyjnego w Zegrzu, w ramach projektu Wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa realizowanego 

przez Polską Izbę Informatyki i telekomunikacji. Szkolenie obejmowało zakres tematyczny z 

procesów legislacji dokumentów. Szkolenie było również okazją do zorganizowania 

uroczystej kolacji integracyjnej przedstawicieli firm należących do Forum Izb Gospodarczych 

Województwa Mazowieckiego. 



15 kwietnia we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie Wschodnia Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie dla przedsiębiorców 

regionu siedleckiego na temat kształtowania polityki innowacyjnej Mazowsza w kontekście 

nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję 

poznać obecne założenia i funkcjonowanie Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza oraz wziąć 

udział w debacie na temat kierunków rozwoju województwa w obszarze innowacyjności. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego WM w Siedlcach. 

 

 

 

29-31 maja Wschodnia Izba Gospodarcza była Patronem Honorowym i Partnerem Targów 

Export Expo Poland i VIII edycji targów China Homelife Show i China Machinex, 



organizowanych na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Udział w Targach jest okazją 

do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy 

Centralnej i Wschodniej. Jako wydarzenie towarzyszące Targom odbył się Kongres 

Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej. Korzyści z obecności na Targach i Kongresie 

wymieniali przedstawiciele wszystkich zaproszonych Izb, deklarując udział w następnej 

edycji zjazdu Samorządów Gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej pod egidą 

Warszawskiej Izby Gospodarczej. Stoiska, punkty informacyjne Izb Gospodarczych mieściły 

się po sąsiedzku z ekspozycją Mazowsza. Na Kongresie WIG reprezentowała Pani Edyta 

Piątkowska.  

 

  

 



                                                              

19 czerwca 19 czerwca 2019 r w 

siedzibie Krajowej Izby 

Gospodarczej odbyło się spotkanie 

Forum Izb Gospodarczych 

Województwa Mazowieckiego 

(FIGWM) z przedstawicielami 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego 

(UM) Organizatorem spotkania 

było Forum Izb Gospodarczych 

Województwa Mazowieckiego, pod przewodnictwem Wschodniej Izby Gospodarczej z 

Siedlec. Spotkanie prowadził Prezes Rady Izby Wschodniej Izby Gospodarczej Zenon 

Chodowiec. Urząd Marszałkowski był reprezentowany przez Marcina Wajdę Dyr. 

Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, jak również przedstawicieli 

poszczególnych Departamentów, dedykowanych do współpracy z samorządem 

gospodarczym. Samorząd gospodarczy reprezentowały Zarządy Izb Gospodarczych 

należących do Forum, tj.: Warszawskiej Izby Gospodarczej, Wschodniej Izby Gospodarczej 

w Siedlcach, Płońskiej Izby Gospodarczej, Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie, 

Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej, Powiatowej Izby Gospodarczej w 

Legionowie, Ostrowskiej Izby Rolno- Przemysłowej, a także prezesów spółek będących 

członkami tych Izb. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Izby 

Gospodarczej (KIG) z Prezesem KIG Andrzej Arendarskim na czele. Głównym celem 

spotkania było omówienie możliwych płaszczyzn współpracy samorządu województwa i 

biznesu, oraz form i możliwości wzajemnego wsparcia.  Szeroko omówiono możliwości 

współdziałania w zakresie promocji eksportu, współpracy zagranicznej, wsparcia 

finansowego przedsiębiorców, oraz wspierania przedsiębiorców z Mazowsza przez samorząd, 

Roboczy charakter spotkania pozwolił skupić się na pytaniach przygotowanych przez 

poszczególne Izby Mazowsza. Podsumowując spotkanie, ze strony Samorządu Województwa 

oraz FIGWM padło wiele zapewnień. Strony, które uczestniczyły w spotkaniu, gospodarcza i 

samorządowa zgodnie uznały potrzebę cyklicznego organizowania podobnych spotkań, aby 

na bieżąco omawiać możliwość rozwiązywania pojawiających się problemów gospodarczych 

regionu Mazowsza i wzajemnego wsparcia.  

                



13 sierpnia Wschodnia Izba Gospodarcza brała udział w cyklu warsztatów organizowanych 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa mazowieckiego w Warszawie. Tematem 

warsztatu była „Analiza uwarunkowań rozwoju innowacji w Województwie Mazowieckim” 

(dla obszaru regionalnego mazowieckiego), którą uczestnicy przeprowadzili w formie analizy 

SWOT. Celem warsztatu była identyfikacja czynników rozwoju innowacji w Województwie 

Mazowieckim, a także identyfikacja ogólnej strategii rozwoju innowacji w Województwie 

Mazowieckim. Praca warsztatowa w grupach pozwoliła na przeprowadzanie systematycznej 

analizy czynników rozwoju innowacji w Województwie Mazowieckim dla obszaru 

regionalnego mazowieckiego. Z ramienia WIG w warsztacie brała udział Pani Edyta 

Piątkowska, Prezes firmy EDIZEN System Sp. z o.o. i Pan Artur Prusaczyk, Wiceprezes 

Centrum Medyczno Diagnostycznego Sp. z o.o.  

 

 

 

                                               
 

5 wrzesień przedstawiciele Wschodniej Izby Gospodarczej uczestniczyli w Forum 

Ekonomicznym w Brześciu zorganizowanym w ramach odchodów 1000-lecia Miasta Brześć. 

Spotkanie było okazją do podkreślenia wagi współpracy transgranicznej. Aleksandr 

Rogachuk odniósł się do realizowanego projektu odtworzenia szlaku wodnego E-40, 

łączącego Wisłę z Dnieprem, sfinansowanego w ramach Programu PL-BY-UA 2007-2013, a 



który obecnie jest kontynuowany na szczeblu międzynarodowym przez Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz ministerstwa z Ukrainy i Białorusi. 

 

 

 

 

 

6-8 września świętowano 1000- lecie istnienie miasta Brześć. Obchodom towarzyszył 

festiwal sztuki ludowej, festiwal teatrów ulicznych, zawody sportowe i pokazy mody. Na 

kilku scenach odbywały się spektakle, gdzie wystąpiły  zespoły z różnych krajów m.in. z  

Ukrainy, Rosji, Estonii i Polski. Wśród delegacji m.in. z Holandii, Polski, Rosji, Słowacji i 

Węgier znaleźli się również przedstawiciele samorządu terytorialnego i gospodarczego Miasta 

Siedlce. Wschodnią Izbę Gospodarczą reprezentował prezes Rady Izby Zenon Chodowiec, 

wiceprezesi Rady Izby Konstanty Strus i Dariusz Mańkowski. 

 

21-22 wrzesień przedsiębiorcy WIG uczestniczyli w II sesji spotkania szkoleniowo 

integracyjnego w Zegrzu, w ramach projektu Wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa realizowanego 

przez Polską Izbę Informatyki i telekomunikacji. Tematem szkolenia były zagadnienia z 

tematyki stanowienia prawa gospodarczego i pracy. Szkolenie było również okazją do 

zorganizowania uroczystej kolacji integracyjnej przedstawicieli firm należących do Forum Izb 

Gospodarczych Województwa Mazowieckiego. 

 

17 październik Wschodnia Izba Gospodarcza na zaproszenie Sądu Okręgowego w 

Siedlcach wzięła udział w panelu dyskusyjnym "Mediacja – jak skutecznie ją promować w 

środowisku sędziów, prokuratorów i przedsiębiorców?", który odbył się. w Sądzie 

Rejonowym w Siedlcach. Głównym celem panelu dyskusyjnego było omówienie barier w 



skutecznym funkcjonowaniu mediacji z uwzględnieniem uwarunkowań województwa 

Mazowieckiego. 

 

 

4 grudnia w siedzibie Warszawskiej Izby Gospodarczej odbyło się coroczne posiedzenie 

przedstawicieli Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego (FIGWM). Na 

spotkaniu byli obecni Prezesi 5 Izb należących do Forum: Wschodniej Izby Gospodarczej, 

Warszawskiej Izby Gospodarczej, Mazowieckiej Izby Gospodarczej, Płońskiej Izby 

Gospodarczej, Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie oraz Izby Przemysłowo-

Handlowej Ziemi Radomskiej. Spotkanie miało na celu podsumowania 2019 roku, omówienie 

obszarów współpracy na kolejny rok oraz wyłonienie Izby, która obejmie przewodnictwo 

Forum na rok 2020. Ważnym punktem posiedzenia było wyłonienie Izby, która będzie 

przewodniczyła Forum w 2020 roku. Zaproponowano kontynuowanie przewodniczenia 

Forum Wschodniej Izbie Gospodarczej. Prezes Zenon Chodowiec podziękował za zaufanie i 

podkreślił, że w przyszłym roku wiele czasu zamierza poświęcić na działalność lokalną, 

dlatego zrezygnował z przewodniczenia Forum. Dyskusja zebranych skupiła się na dwóch 

Izbach: Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej i Warszawskiej Izbie 

Gospodarczej. W żywej dyskusji na temat, nie udało się wyłonić następcy WIG. Decyzja o 

podjęciu przewodniczenia FIGWM odłożona został na koniec miesiąca. 

 

 

  

 

7 grudnia Wschodnia Izba Gospodarcza 

kontynuując rozpoczęte 3 grudnia 2017 roku 

w Siedlcach dzieło upamiętniania zasług 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w tworzeniu 

Odrodzonej II Rzeczpospolitej, kolejny raz 

zorganizowała szereg uroczystości 

związanych z uczczeniem rocznicy Urodzin 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod tablicą 

pamiątkową Marszałka Piłsudskiego 

przedstawiciele samorządu i przedsiębiorców 

złożyli kwiaty dla uczczenia 152 rocznicy 

urodzin Marszałka. W Galerii Siedlce 

przeprowadzono konkurs wiedzy o Marszałku 

Piłsudskim. WIG wspólnie z 

Przedsiębiorstwem Budowlanym Konstanty 

Strus ufundowała nagrody dla zwycięzców 

Konkursu. 

 



10 grudnia Wschodnia Izba Gospodarcza we współpracy z Punktem Kontaktowym 

Programów Badawczych z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz 

Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zorganizowała Kolację Biznesową nr 9, której tematem 

było „ Bezpłatne wsparcie przedsiębiorców w rozwoju firmy – Innovation Coach”. Podczas 

spotkania, Eksperci z Ministerstwa i Punktu Kontaktowego PAN przybliżyli możliwości 

skorzystania z bezpłatnego wsparcia w formie analizy przedsiębiorstwa i jego potencjału 

przez eksperta branżowego posiadającego doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma, 

jak również bezpłatnego doradztwa w zakresie, jakie innowacje powinna wprowadzić firma, 

żeby rozwinąć swój biznes i z jakich funduszy może sfinansować tą innowację.  

 

12 grudnia Wschodnia Izba Gospodarcza zaprosiła Członków Izby na Spotkanie 

Opłatkowe. W gronie przyjaciół, przedsiębiorców i partnerów biznesowych, w atmosferze 

życzliwości i zrozumienia, przy dźwiękach kolęd i zapachu choinki przedsiębiorcy przełamali 

się opłatkiem i częstowali się wigilijnymi specjałami przygotowanymi w Restauracji Kuchnia 

Ogińskiej w Siedlcach. Spotkanie Opłatkowe rozpoczął modlitwą i błogosławieństwem dla 

przedsiębiorców ks. Proboszcz Parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach. 


