Podlaski Klub Biznesu
Podlaski Klub Biznesu to organizacja z 25-letnim dorobkiem, która wyróżnia się na tle
konkurencji know-how, doświadczeniem, zasobami ludzkimi oraz ich specjalistycznymi
kompetencjami. Klub zrzesza przedstawicieli biznesu, nauki, kultury i dyplomacji. Sprawuje
funkcje lidera lokalnej przedsiębiorczości, realizując cele statutowe i jednocześnie
współpracując z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi. Tworzy forum
nawiązywania współpracy biznesowej, a także dyskusji nad problemami polskiej, europejskiej
i światowej gospodarki, wymiany informacji naukowej. W 2019 r. przeszedł pozytywnie audyt
weryfikacyjny, w wyniku którego potwierdzono spełnianie standardów podmiotu - Certyfikat
PN- EN ISO 9001:2015, potwierdzając wysoką jakość działania.
Klub organizuje wiele wydarzeń, których celem jest wsparcie przedsiębiorczości oraz motywowanie osób
do zakładania działalności gospodarczej. PKB pomaga w nawiązywaniu zarówno nowych kontaktów
biznesowych (w tym kontaktów międzynarodowych), jak również współpracy z przedstawicielami
lokalnych instytucji samorządowych i okołobiznesowych, w celu realizacji inicjatyw oddolnych.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż PKB stanowi przykład jednej z nielicznych instytucji otoczenia biznesu,
która świadczy usługi opierając się na mentoringu, coachingu biznesowym. Przedsiębiorcy - członkowie
PKB, udzielają rad i wskazują kierunki rozwoju osobom z mniejszym doświadczeniem czy wiedzą.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy przedsiębiorców poprzez uczestnictwo w różnorodnych gremiach,
panelach eksperckich czy grupach fokusowych; do najważniejszych należy zaliczyć m.in. Podlaskie Forum
Gospodarcze, Radę Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Radę Ekspertów
ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku czy Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Klub jest
inicjatorem oraz propagatorem idei społecznej odpowiedzialności firm.
Oferta komercyjna Klubu obejmuje ponadto usługi szkoleniowe, usługi doradcze, w tym indywidualne
konsultacje i analizy, organizację misji gospodarczych, targów i wystaw, usługi doradztwa personalnego.
W całej swojej historii działalności, a szczególnie w ciągu ostatnich 10 lat eksperci i członkowie Klubu
zdobyli doświadczenie w zakresie świadczenia następujących usług i aktywności:
- mentoring i coaching biznesowy,
- opracowywanie materiałów strategicznych i analitycznych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - analizy, strategie marketingowe, strategie sprzedaży, strategie
wychodzenia na nowe rynki, strategie i analizy związane z optymalizacją procesów
produkcyjnych, procesów sprzedaży, procesów logistyki i dystrybucji,
- udział w gremiach eksperckich ustalających kierunki prorozwojowej polityki miasta
i województwa, w licznych komisjach i radach tematycznych (ds. promocji gospodarczej, RIS, in.),
- udział w panelach eksperckich w szerokim zakresie, w tym m.in. oceniających innowacyjne
pomysły - projekty realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Podlaską
Fundację Rozwoju Regionalnego, Fundacje Technotalenty, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i innych,
- udział w opracowywaniu nowych rozwiązań produktowych i procesowych, w forach doradczych,
eksperckich, specjalistycznych w zakresie prezentowanych przez członków PKB branż,
- realizacja platformy do współpracy gospodarczej poprzez poszukiwanie partnerów do wspólnych
działań, organizację wydarzeń, forum wymiany doświadczeń, wspieranie nowo powstających
przedsięwzięć biznesowych - w tym innowacyjnych startupów, pełnienie roli aniołów biznesu.

Potencjał kadrowy i kompetencyjny
Specjaliści zatrudnieni na umowę o pracę oraz współpracujący eksperci wywodzący się z przedsiębiorstw
będących członkami klubu. Bogate doświadczenie zawodowe i szeroki zakres specjalistycznych obszarów
kompetencyjnych, w tym na wysokich stanowiskach kierowniczych i zarządczych, praca w środowisku
międzynarodowym, międzynarodowe negocjacje biznesowe, uczestnictwo w ocenie pomysłów
startupowych w Dolinie Krzemowej (USA), zarządzanie projektami mediowymi, tworzenie kanałów

1

telewizyjnych, sprzedaż na terenie Europy Środkowo Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki, 2500
przeszkolonych sprzedawców i pracowników korporacyjnych z ponad 100 krajów, zarządzanie zasobami
ludzkimi w Wielkiej Brytanii w sektorach brand licensing oraz finansowym, praca dla firm/marek:
PROCTER & GAMBLE, Coca Cola Hellenic, Samsung, Nutricia, Loyd’s of London, PTK Centertel, PTK Era,
Heyah, T-mobile, Polkomtel, MAN, Whirlpool, Kompania Piwowarska, Komisja Europejska itp.

Certyfikaty
Certyfikat PN- EN ISO 9001:2015 w zakresie certyfikacji usług: doradczych, prorozwojowych,
szkoleniowych, informacyjnych, zarządzania projektami w ramach prowadzonej działalności oraz usług
finansowych.
Członkowie PKB od lat 90-tych do 2019 r. otrzymują prestiżowe nagrody i wyróżnienia, posiadają
certyfikaty i medale: Ambasador Biznesu, Diament Polskiej Jakości, Firma Dobrze Widziana, Orły Polskiej
Przedsiębiorczości - firma 30-lecia Wolności RP, Solidna Firma, Medal Europejski, Ambasador Polskiej
Gospodarki, Euro Lider, Lider Przedsiębiorczości, Diament Lidera Polskiego Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair
Play, Posiadacz godła Teraz Polska za najlepsze produkty i usługi, Superfirma, Lider Rynku - Najlepsza
Firma w Polsce, Platynowy Laur, Najlepsza Jakość Usług - Europejski Instytut Jakości; Lider Polskiego
Biznesu; Eurofirma - Prestiż na Europejskim Poziomie, Firma Nowego Milenium - Najlepsza Firma
Usługowa, Ambasador Biznesu – Podlasie, Innowacje Kuriera Porannego.

Kontakt
Podlaski Klub Biznesu
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
tel. 796 500 590
email: klub@podlaskiklubbiznesu.com.pl
www.podlaskiklubbiznesu.com.pl
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