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DOŁĄCZ DO NAJWIĘKSZEJ SPOŁECZNOŚCI GOSPODARCZEJ 
NA PODBESKIDZIU ! 
 
 

 

 

 

 

 
 

Szanowni Panstwo, 

 
 
Mam przyjemność przedstawić Państwu szczegółowe informacje dotyczące Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu 
w Bielsku-Białej oraz warunki członkostwa w naszej organizacji samorządu gospodarczego. 
 
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej jest największą organizacją samorządu gospodarczego na 
Podbeskidziu, aktywnie uczestniczącą w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz niezmiennie, począwszy od 
1990 roku, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości                  
i stymulowanie jej rozwoju stanowi punkt wyjścia dla wszelkich podejmowanych przez nas działań. Zdajemy 
sobie sprawę iż tylko silne grupy interesu, przemawiające głosem wielu członków oraz partnerów mają szanse być 
słyszane i mogą mieć realny wpływ na kształtowanie gospodarczego wizerunku miasta i regionu jako miejsca 
przyjaznego przedsiębiorcom. 
 
W ramach członkostwa w Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, każdy przedsiębiorca może 
korzystać z podstawowego pakietu korzyści członka Izby na który składają się m.in.: 
 

✓ wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – w ramach członkostwa zyskujesz dostęp do szybkiej ścieżki 
informacji prawnych i finansowych opracowywanych przez współpracujące z nami kancelarie prawne                                
i finansowe. Ponadto masz możliwość uczestnictwa w projektach i wydarzeniach, realizowanych przez 
Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, mających na celu stymulowanie rozwoju lokalnych 
przedsiębiorstw. Do najważniejszych z nich należą m.in. kongres Sąsiedzi Sąsiadom – Innowacyjne 
Podbeskidzie, promujący działania proinnowacyjne czy konkurs Firma Roku - promujący szczególnie aktywne, 
dynamiczne firmy z regionu, 

 

✓ INFOrmator gospodarczy – bieżąca wymiana najistotniejszych informacji gospodarczych pozyskiwanych od 
firm członkowskich oraz współpracujących z nami jednostek administracji centralnej i terytorialnej, instytucji 
otoczenia biznesu i innych podmiotów środowiska gospodarczego poprzez dedykowany newsletter, 

 

✓ networking – możliwość bezpośredniego poznania przedstawicieli ponad stu firm członkowskich Izby                              
i zbudowania wzajemnej relacji biznesowej w trakcie organizowanych przez nas spotkań bezpośrednich                            
z wybranymi firmami członkowskimi lub w trakcie spotkań członków Izby w ramach Klubu Przedsiębiorcy, 

 

✓ lobbing gospodarczy – dzięki bliskiej współpracy z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz 
szerokim gronem organizacji otoczenia biznesu oferujemy naszym członkom pomoc w nawiązaniu szerokiej 
sieci kontaktów i współpracy w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych, 

 

✓ promocja firm członkowskich – bezpłatna promocja firmy i jej oferty na stronie internetowej Izby,                                      
w kanałach informacyjnych Izby, profilu Izby w mediach społecznościowych czy w wydawanym przez Izbę 
Magazynie Przedsiębiorcy – Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński. 
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Podejmowane przez Izbę działania na rzecz skupionych w niej podmiotów gospodarczych generują koszty, które 
pokrywane są dzięki otrzymywanym składkom członkowskim, zgodnie z przyjętym Statutem (w załączeniu).                
Tym samym członkostwo w Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wiąże się z koniecznością 
opłacania składek członkowskich, których wysokość uzależniona jest od obrotu rocznego firmy. Składki 
członkowskie płatne są kwartalnie na podstawie wystawianych przez Izbę not statutowych. Wysokość składek 
członkowskich znajdą Państwo w załączonej do niniejszego pisma tabeli opłat członkowskich Regionalnej Izby 
Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. 
 
Jako Członek Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zyskują Państwo  możliwość korzystania                           
z dodatkowego pakietu korzyści członka Izby w postaci projektu oszczędnościowego w ramach którego 
firmy członkowskie Izby mogą uzyskać niższe ceny na wybrane produkty i usługi w ramach dedykowanych 
pakietów oszczędnościowych (obecnie: telefonia GSM / paliwo / materiały biurowe i eksploatacyjne / 
energia elektryczna / gaz ziemny; docelowo również: usługi kurierskie / ochrona obiektów / ubezpieczenia 
oraz usługi porządkowe). 
Przystąpienie przez Członka Izby do programu oszczędnościowego Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu                                    
w Bielsku-Białej ma charakter dobrowolny i możliwe jest jedynie po otrzymaniu rekomendacji od przynajmniej 
jednego aktualnego Członka Izby. Wybór dodatkowego pakietu korzyści Członka Izby i udział w projekcie 
oszczędnościowym wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej (niezależnej od składek członkowskich)                                      
w wysokości 150,00 zł + VAT, płatnej miesięcznie na podstawie wystawianych przez Izbę faktur VAT. Opłata ta 
naliczana jest od momentu skorzystania przez Członka Izby z przynajmniej jednego z wybranych pakietów 
oszczędnościowych a jej wysokość jest stała bez względu na ilość wybranych pakietów oszczędnościowych. 
 
Działając jako lokalny samorząd gospodarczy skupiający obecnie ponad 100 firm członkowskich reprezentujących 
szerokie spektrum branż, doskonale zdajemy sobie sprawę z jak trudnymi realiami prowadzenia działalności 
gospodarczej, muszą mierzyć się lokalni przedsiębiorcy. Mając powyższe na względzie poza w/w rozwiązaniami, 
jako Członek Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej  możesz sam kształtować jej bieżącą ofertę                        
w taki sposób, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Jako samorząd gospodarczy zbieramy propozycje 
wydarzeń, projektów czy usług zgłaszane przez firmy członkowskie a następnie dostosowujemy do nich naszą 
ofertę. 
 
Dlatego też jeśli nie jest Państwu obojętne w jakich warunkach funkcjonuje Państwa firma i jeśli chcą 
Państwo mieć na nie wpływ – gorąco zachęcamy Państwa do członkostwa w Regionalnej Izbie Handlu                          
i Przemysłu w Bielsku-Białej i wspólnego z nami tworzenia największej społeczności gospodarczej na 
Podbeskidziu! 
 
Szczegółowe informacje dot. działalności naszej Izby, w tym pełną ofertę członkowską oraz informacje dot. zasad 
członkostwa w Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej znajdą Państwo w załączeniu do niniejszego 
pisma oraz na naszej stronie internetowej, pod adresem: www.cci.pl, jak również kontaktując się bezpośrednio                 
z biurem Izby, telefonicznie pod numerem tel. (33) 812-64-18 lub mailowo na adres: biuroizby@cci.pl. 
 
Raz jeszcze zachęcając Państwa do członkostwa w naszej organizacji samorządu gospodarczego, pozostaję                              
z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 
 

Anna Bednarska 
Dyrektor Biura Izby 


