
Regionalna Izba Gospodarcza Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicachw Katowicachw Katowicachw Katowicach



RegionalnaRegionalna IzbaIzba GospodarczaGospodarcza ww KatowicachKatowicach
została powołana 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana
21 marca 1990 roku.

Kontynuuje tradycje Izby Handlowej powstałej
w Katowicach w 1922 roku oraz Śląskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej działającej w latach 1927-1950.

Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na
zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność

gospodarczą.

Posiada osobowość prawną na podstawie ustawy o izbach
gospodarczych oraz własnego statutu.



MISJA IZBYMISJA IZBY

Wspieranie podmiotów gospodarczych, Wspieranie podmiotów gospodarczych, 
szczególnie firm członkowskich 

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy 
silnego samorządu gospodarczego we współpracy 

z parlamentarzystami, przedstawicielami samorządu 
terytorialnego i wszystkimi 
organizacjami, działającymi 

na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej 
gospodarki w naszym regionie i kraju.



ORGANY IZBYORGANY IZBY

Walne Zgromadzenie Członków IzbyWalne Zgromadzenie Członków Izby

Sąd KoleŜeński Sąd KoleŜeński 

Komisja RewizyjnaKomisja Rewizyjna

Rada IzbyRada Izby

Prezydium IzbyPrezydium Izby

Prezes IzbyPrezes Izby



BIURO IZBYBIURO IZBY Dyrektor GeneralnyDyrektor Generalny

Zastępca Dyrektora GeneralnegoZastępca Dyrektora Generalnego

Asystent PrezesaAsystent PrezesaAsystent PrezesaAsystent Prezesa

Dział Współpracy i RozwojuDział Współpracy i Rozwoju

Dział Edukacji, Doradztwa Dział Edukacji, Doradztwa 
i Funduszy Europejskich     i Funduszy Europejskich     

Dział Komunikacji SpołecznejDział Komunikacji Społecznej

Dział Księgowości, KadrDział Księgowości, Kadr
i Administracjii Administracji



PRIORYTETOWE CELE DZIAŁALNOŚCI IZBYPRIORYTETOWE CELE DZIAŁALNOŚCI IZBY

Wzrost roli i znaczenia samorządu gospodarczego 
w polskiej gospodarce

Kompleksowość i profesjonalizm usług

Współpraca zagraniczna jako jeden z impulsów przeobraŜeń 
regionu

Pełne wykorzystanie moŜliwości nowego okresu 
programowania Unii Europejskiej 2007-2013 
w interesie firm członkowskich

Ustawiczny rozwój i doskonalenie działań

Budowanie przyjaznego otoczenia Izby



� informację i doradztwo w zakresie pozyskiwania i realizacji
projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych

OFERTA USŁUGOWA IZBY OBEJMUJE M.IN.:

� organizację forów gospodarczych, szkoleń, konferencji 
i seminariów z udziałem ekspertów  krajowych i zagranicznych

� legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym

� moŜliwość uzyskania podpisu elektronicznego (RIG w Katowicach
jest autoryzowanym Punktem Weryfikacji ToŜsamości Polskiego 
Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum)

� usługi promocyjne z wykorzystaniem narzędzi będących w gestii
Izby

� pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie 
ArbitraŜowym istniejącym przy Izbie



Posiadamy Certyfikat Jakości 
ISO 9001:2001 w zakresie 

działalności samorządu gospodarczego, działalności samorządu gospodarczego, 
usług szkoleniowych i doradczych, 

współpracy międzynarodowej 
oraz usług informacyjnych



Ośrodek Krajowego Systemu Usług 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

nr 12/06/2005/032 
w zakresie usług informacyjnych, 

doradczych o charakterze ogólnym 
oraz szkoleniowych



BIURO IZBYBIURO IZBYBIURO IZBYBIURO IZBY



Tadeusz Donocik
Prezes, Dyrektor Generalny

tel. (032) 35-111-80/90
tdonocik@rig.katowice.pl

Aleksadra Herba
Zastępca Dyrektora Generalnego

Tel. (032) 35-111-98
aherba@rig.katowice.pl



DZIAŁ DZIAŁ DZIAŁ DZIAŁ 

WSPÓŁPRACY I ROZWOJUWSPÓŁPRACY I ROZWOJU



Laury Umiejętności i Kompetencji

Laury są inicjatywą partnerską Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, Regionalnej
Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Częstochowie, Opolskiej Izby Gospodarczej
oraz Izby Przemysłowo-Handlowej ROP.

18 edycji zaowocowało gronem wspaniałych
Laureatów - osobistości ze świata nauki,
kultury, polityki i gospodarki, których
osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii.



Śląska Nagroda Jakości
najwaŜniejszy  konkurs  jakościowy  w  regionie

Cel Konkursu: promocja i wdraŜanie w regonie nowoczesnych
koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (TQM- Total Quality
Managament), promocja śląskich przedsiębiorstw i instytucji
oraz popularyzacja „projakościowego sposobu myślenia”.

Udział w Konkursie to znakomita okazja do sprawdzenia

ENJ
PNJ 

ŚNJ 

Udział w Konkursie to znakomita okazja do sprawdzenia
potencjału organizacji i moŜliwość przeprowadzenia głębokiej
samooceny zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą
w raporcie końcowym.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem
Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa
Śląskiego.



Podpis elektronicznyPodpis elektroniczny

Oferujemy:Oferujemy:

wydawaniewydawanie certyfikatówcertyfikatów kwalifikowanychkwalifikowanych
przeznaczonych do składania i weryfikowania bezpiecznego podpisu
elektronicznego, mające zastosowanie w przypadku składaniaelektronicznego, mające zastosowanie w przypadku składania
oświadczeń woli. Mogą być wykorzystywane do korespondencji z ZUS,
w kontaktach z administracją publiczną oraz w relacjach biznesowych.

wydawaniewydawanie certyfikatówcertyfikatów niekwalifikowanychniekwalifikowanych zaufanychzaufanych
przeznaczonych do podpisywania i szyfrowania poczty i plików.



Legalizacja dokumentów stosowanych Legalizacja dokumentów stosowanych 
w handlu międzynarodowymw handlu międzynarodowym

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w oparciu
o dwustronną umowę o współpracy podpisaną z Krajową
Izbą Gospodarczą w Warszawie dokonuje legalizacjiIzbą Gospodarczą w Warszawie dokonuje legalizacji
dokumentów wymaganych w obrocie międzynarodowym.

Na Ŝądanie odbiorcy zagranicznego wydajemywydajemy
ii legalizujemylegalizujemy świadectwaświadectwa pochodzeniapochodzenia towarówtowarów
orazoraz poświadczamypoświadczamy autentycznośćautentyczność podpisówpodpisów nana
dokumentachdokumentach handlowychhandlowych (takich jak faktury,
pełnomocnictwa, oświadczenia, świadectwa analizy,
jakości, sanitarne, weterynaryjne itp.) występujących
w obrocie z zagranicą.



Dział realizuje takŜe przedsięwzięcia międzynarodowe, 
m.in..:

�Poszukiwanie potencjalnych partnerów izbowych na
rynkach biznesowo atrakcyjnych

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
MIĘDZYNARODOWYCHMIĘDZYNARODOWYCH

�Pomoc dla firm członkowskich w nawiązywaniu relacji
zagranicznych

� Przyjmowanie zagranicznych misji gospodarczych

�Organizacja konferencji międzynarodowych, których
tematyka i zakres merytoryczny wynika z aktualnych
trendów polityczno-gospodarczych



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ… PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ… 

�Pomoc w tworzeniu klastrów międzynarodowych
przy wykorzystaniu kontaktów zagranicznych RIG

�Umacnianie procesu internacjonalizacji firm�Umacnianie procesu internacjonalizacji firm
poprzez umieszczanie ich ofert na
międzynarodowych platformach internetowych
(na Ŝyczenie firmy)

Szczegółowe informacje na temat 
organizowanych imprez znajdziecie Państwo 
na stronie www.rig.katowice.pl w zakładce 

Współpraca Międzynarodowa.



Małgorzata Nowińska
Asystent ds. Współpracy i Rozwoju

Katarzyna Baranowska
Kierownik ds. Współpracy i Rozwoju

Rafał Wierzbicki
Specjalista ds. Współpracy i Rozwoju

tel. (032) 781 49 96
rwierzbicki@rig.katowice.pl

Bogusława  Bartoszek
Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju

tel. (032) 351 11 83
e-mail: bbartoszek@rig.katowice.pl

KontaktKontakt

Monika Jochymek
Specjalista ds. Współpracy i Rozwoju

Tel.(032) 781 48 52
mjochymek@rig.katowice.pl

Asystent ds. Współpracy i Rozwoju
tel (032) 351 11 94

mnowinska@rig.katowice.pl

Kierownik ds. Współpracy i Rozwoju
tel ( 032) 351 11 91

kbaranowska@rig.katowice.pl

Maciej Biskupski
Z-ca Kierownika ds. Współpracy i Rozwoju

tel. (032) 351 11 89
mbiskupski@rig.katowice.pl



DZIAŁ DZIAŁ 

EDUKACJI, DORADZTWA EDUKACJI, DORADZTWA 
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 



ZADANIA DZIAŁU W OBSZARZE
EDUKACJIEDUKACJI

• organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych • organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych 
(„szytych na miarę”) 

• realizacja kompleksowych projektów edukacyjnych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz 
innych źródeł,

• profesjonalna organizacja konferencji i seminariów 
tematycznych z udziałem ekspertów krajowych 
i zagranicznych.



ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ, 
KONFERENCJI I SEMINARIÓW 

• prawo

• podatki i rachunkowość

• handel zagraniczny

• marketing

• ochrona środowiska
• fundusze unijne

• rozwój osobisty

• zarządzanie 
zasobami ludzkimi

• zarządzanie firmą

• Systemy 
Zarządzania Jakością





Posiadamy wpis do rejestru 
instytucji szkoleniowych instytucji szkoleniowych 
Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Katowicach



GraŜyna Sekścińska
Kierownik ds. Edukacji

tel. 032 351 11 88
fax 032 351 11 86

gsekscinska@rig.katowice.pl

Kontakt:

Olga Muszyńska
Asystent ds. Edukacji

tel.032 781 49 88
omuszynska@rig.katowice.pl

Patryk Rojewski
Asystent ds. Edukacji

Monika Wnuk
Specjalista ds. Edukacji

tel. 032 351 11 99
mwnuk@rig.katowice.pl

Aleksandra Kmiotek
Asystent ds. Edukacji 
tel. 032 781 48 56

akmiotek@rig.katowice.pl

Asystent ds. Edukacji
tel.032 781 49 88

projewski@rig.katowice.pl

Agnieszka Hajduk
Asystent ds. Edukacji

tel.032 781 49 91
projewski@rig.katowice.pl

Magdalena Kmiecińska
Asystent ds. Edukacji

tel.032 781 49 88
mkmiecinska@rig.katowice.pl





Udzielanie informacji o dostępnej 
na rynku ofercie finansowania 

zewnętrznego banków, 
towarzystw leasingowych oraz towarzystw leasingowych oraz 
innych instytucji finansowych 



Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów 
z zakresu pozyskiwania zewnętrznego finansowania

Prowadzenie seminariów, szkoleń oraz wystąpień podczas 
konferencji organizowanych przez banki, instytucje konferencji organizowanych przez banki, instytucje 

otoczenia biznesu, urzędy miast



PROWADZENIE REGIONALNEGO PUNKTU 
KONSULTACYJNEGO AKREDYTOWANEGO 

PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bezpłatne usługi informacyjne dla 
przedsiębiorstw oraz osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą 

Informacje w zakresie : 
� moŜliwości uzyskania wsparcia na realizację 
projektów   w latach 2007 – 2013 ze środków 
publicznych;
� podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej;
� moŜliwości i zasady korzystania z usług 
specjalistycznych.



PROJEKTY W REALIZACJI

KIGNET INNOWACJE KIGNET INNOWACJE 
–– izbowy system wsparcia izbowy system wsparcia 

innowacyjności przedsiębiorstwinnowacyjności przedsiębiorstw

Bezpłatne usługi proinnowacyjne:

PRZEZ NAUKĘ DO BIZNESUPRZEZ NAUKĘ DO BIZNESU

• Warsztaty dla menedŜerów nauki

• Podręcznik – Modele biznesowe

budowy i rozwoju spin off
Bezpłatne usługi proinnowacyjne:

budowy i rozwoju spin off

• Wirtualny spin inkubator

• Szkolenia kadry naukowej

• Doradztwo w zakresie zakładania

i zarządzania firmami spin off

• Konferencja „Budowa współpracy

nauki z biznesem”



Kontakt:

Anna Rąplewicz
Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa 

i Funduszy Europejskich
tel. (032) 351-11-97

mail: araplewicz@rig.katowice.pl

Agnieszka Maj

Anna Trela
Specjalista ds. Doradztwa 
i Funduszy Europejskich

Tel. (032) 781-79-84
e-mail: atrela@rig.katowice.pl

Agnieszka Maj
Kierownik ds. Doradztwa 
i Funduszy Europejskich

tel. (032) 781-49-85
e-mail: amaj@rig.katowice.pl

Maria Rogacz
Specjalista ds. Doradztwa 
i Funduszy Europejskich

tel. (032) 781-48-58
e-mail: mrogacz@rig.katowice.pl

Barbara Wydra
Specjalista ds. Doradztwa 
i Funduszy Europejskich

Tel. (032) 781-49-94
e-mail: bwydra@rig.katowice.pl



Kontakt:

Tomasz Grelak
Asystent ds. Doradztwa 
i Funduszy Europejskich

tel. (032) 351-11-96

Adam Bauer
Asystent ds. Doradztwa 
i Funduszy Europejskich

Tel. (032) 781-49-94tel. (032) 351-11-96
e-mail: tgrelak@rig.katowice.pl

Tel. (032) 781-49-94
e-mail: abauer@rig.katowice.pl

Maria Holeksa
Asystent ds. Doradztwa 
i Funduszy Europejskich

tel. (032) 351-11-96
e-mail: mholeksa@rig.katowice.pl

Dorota Jednicka
Specjalista ds. Doradztwa 

Proinnowacyjnego
tel. (032) 351-11-96

e-mail: djednicka@rig.katowice.pl 



DZIAŁ DZIAŁ DZIAŁ DZIAŁ 

KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJKOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ



DziałDział KomunikacjiKomunikacji SpołecznejSpołecznej podejmuje w sposób ciągły
planowe oraz przemyślane działania, mające na celu
zbudowanie płaszczyzny komunikacji oraz wzajemnego
zrozumienia pomiędzy organizacją jaką jest RIG
w Katowicach, a jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,
świadomie kształtując tym samym pożądany wizerunek Izby
wśród jej publiczności.

Zadaniem Działu jest prowadzenie działań z zakresu Public
Relations, w tym szeroko pojętej komunikacji wewnątrzizbowej
oraz komunikacji z grupami otoczenia zewnętrznego, poprzez
m.in.:

� wydawanie biuletynu izbowego „Wolny„Wolny Rynek”Rynek”
� administrowanie serwisu internetowego wwwwww..rigrig..katowicekatowice..plpl
� opieka i nadzór nad BiuremBiurem KarierKarier, działającym przy Izbie
� kontakty z mediami (media relations)
� zarządzanie marką Izby
� realizowanie polityki informacyjnej RIG w Katowicach



Strona internetowa Strona internetowa 

www.rig.katowice.plwww.rig.katowice.pl

� ponad 20 000 wizyt
miesięcznie

� ponad 2100 subskrybentów
newslettera 

� moŜliwość promocji Państwa
przedsięwzięć poprzez Izbową
stronę internetową



Wolny Rynek ukazuje się 5 razy

Wynikowa działalno ści Izby w zakresie wspierania przedsi ębiorczo ści 
oraz promowania regionu oraz śląskich przedsi ębiorców na arenie 

krajowej i mi ędzynarodowej.

Wolny Rynek ukazuje się 5 razy
w roku , w formie drukowanej
i elektronicznej, w nakładzie
1,5 tys. egzemplarzy .

Bezpłatny kolportaŜ biuletynu obejmuje
Członków Izby, partnerów merytorycznych,
regionalne instytucje otoczenia biznesu,
placówki dyplomatyczne, jednostki
samorządu terytorialnego, itp.



Kontakt:Kontakt:

Natalia Biskupska
Kierownik ds. Komunikacji Społecznej

tel. (032) 781 48 69
email: nbiskupska@rig.katowice.pl

Magdalena Faracik
Asystent ds. Komunikacji Społecznej

tel. (032) 781 48 59
email: mfaracik@rig.katowice.pl

Agnieszka Kotela
Asystent Prezesa

Specjalista ds. Komunikacji Społecznej

tel. (032) 781 49 97
email: akotela@rig.katowice.pl

Joanna Jarek
Asystent ds. Komunikacji Społecznej

tel. (032) 781 48 62
email: jjarek@rig.katowice.pl



Sąd ArbitraŜowySąd ArbitraŜowy
przy Regionalnej Izbie Gospodarczej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej 

w Katowicachw Katowicach

Powołany w 1991rokuPowołany w 1991roku

Zajmuje się rozstrzyganiem spraw cywilnych 
o charakterze majątkowym i niemajątkowym

O właściwości sądu arbitraŜowego przesądza 
zapis na sąd polubowny (arbitraŜowy) 
umieszczony w umowie, np.: „Wszelkie spory „Wszelkie spory 
wynikające z niniejszej umowy będą wynikające z niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez Sąd ArbitraŜowy przy rozstrzygane przez Sąd ArbitraŜowy przy 
Regionalnej Izbie Gospodarczej w Regionalnej Izbie Gospodarczej w 
Katowicach zgodnie z regulaminem tego Katowicach zgodnie z regulaminem tego 
Sądu”,Sądu”, bądź zgodne oświadczenie stron jeśli 
spór juŜ powstał.



ZALETY ZALETY 
SĄDU ARBITRAśOWEGOSĄDU ARBITRAśOWEGO

Szybsze, tańsze i prostsze postępowanie w 
porównaniu z sądownictwem powszechnym.

Braki formalne nie skutkują odrzuceniem 
pozwu czy wniosków dowodowych.pozwu czy wniosków dowodowych.

Wpływ stron na obsadę składu orzekającego.

Fachowość - spory rozstrzygają specjaliści z 
danej dziedziny (lista arbitrów na stronie 
internetowej Sądu ArbitraŜowego 
www.rig.katowice.pl/sadpolubowny). 

Poufność postępowania – rozprawa toczy się 
bez udziału publiczności.



KONTAKTKONTAKT

KATOWICEKATOWICEKATOWICEKATOWICE
ul. Opolska 15ul. Opolska 15

tel. (032) 35 tel. (032) 35 –– 111 111 –– 9393
(032) 781 (032) 781 –– 49 49 –– 9393

www.rig.katowice.plwww.rig.katowice.pl//sadpolubownysadpolubowny

ee--mail: mail: spolubowny@rig.katowice.plspolubowny@rig.katowice.pl



ZAPRASZAMYZAPRASZAMY
DO NASZYCHDO NASZYCH

SAL SZKOLENIOWYCHSAL SZKOLENIOWYCH

Oferujemy Państwu w pełni wyposaŜoną, nowoczesną Aulę Multimedialną 
wyposaŜoną w system do tłumaczeń symultanicznych, głosowania oraz trzy sale 
dydaktyczne.

�moŜliwość organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, prelekcji, wykładów, 
kursów językowych, prezentacji usług,
�dogodne usytuowanie w centrum miasta,�dogodne usytuowanie w centrum miasta,
�dostępność do sieci połączeń komunikacji miejskiej,
�moŜliwość zorganizowania cateringu przez profesjonalnych, wysokojakościowych 
dostawców usług,
�konkurencyjne ceny wynajmu,
�moŜliwość zawierania umów długoterminowych,

*przystosowanie wszystkich sal dla osób niepełnosprawnych*

Zapewniamy Państwu miłą i przyjazną atmosferę.



ZAPRASZAMYZAPRASZAMY
DO NASZYCHDO NASZYCH

SAL SZKOLENIOWYCHSAL SZKOLENIOWYCH

Szczegóły dotyczące wynajmu AULI
oraz SAL SZKOLENIOWYCHoraz SAL SZKOLENIOWYCH

znajdują się na stronie internetowej: 
www.rig.katowice.pl w zakładce WYNAJEM SAL 

Kontakt: Sekretariat RIG w Katowicach
tel. (032) 351 11 80/90, fax. (032) 351 11 85, 

e-mail: rig@rig.katowice.pl



ZAPRASZAMYZAPRASZAMY


