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                                               Radomsko, dn. ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…................................................................... 
  Pieczęć  firmy przystępującej do RIPH  
 
 
 

DEKLARACJA 
przystąpienia do  

REGIONALNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 
w Radomsku 

 
 
Niniejszym  wnoszę o przyjęcie w poczet członków Regionalnej Izby Przemysłowo - 
Handlowej  w Radomsku z siedzibą w Radomsku.  
 

Deklaruję: 

1. Wniesienie wpisowego w kwocie 100,00 zł. 

2. Terminowe opłacanie miesięcznych składek członkowskich  

 

Oświadczam, że są nam znane zadania Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w zawarte 
w Ustawie z dnia 30.05.1989 r. o Izbach Gospodarczych /Dz.U. nr 35, poz.195, z 
późniejszymi zmianami/ oraz w Statucie Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w 
Radomsku. 
 
Oświadczam, że  
 
 
 
........................................................................................................................................ 
 

Nazwa firmy 
 

będzie stosować się do przepisów Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby, 
postanowień Rady i Prezydium Izby oraz będzie uczestniczyć w pracach Regionalnej Izby 
Przemysłowo- Handlowej w Radomsku. 
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                                                      podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 
Radomsko. …………………………………………………. 
 
Podstawowym zadaniem Izby jest: 
1. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby, 
2. działanie na rzecz stwarzania warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w 

nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych, 
3. gromadzenie i rozpowszechnianie w środowisku przedsiębiorców, (także wśród tych nie będących 

członkami Izby) informacji dotyczących funkcjonowania firm w krajach Unii Europejskiej, oraz 
procesów związanych z integracją europejską, 

4. inspirowanie i wspieranie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą,  
5. upowszechnianie i kształtowanie zasad etyki działalności gospodarczej,  
6. stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w relacjach między członkami Izby,  
7. ochrona interesów członków Izby przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi partnerami,  
8. podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,  
9. wykonywanie innych zadań uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu przez członków Izby. 

 
Izba realizuje swoje zadania poprzez m.in.: 

1. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami państwowymi i samorządowymi w realizacji 
przedsięwzięć istotnych dla regionu i członków Izby, w tym także delegowanie przedstawicieli Izby 
do organów doradczych władz administracji państwowej i samorządowej, 

2. współpracę z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, handlowymi, wystawienniczymi, oraz 
polskimi i zagranicznymi przedstawicielami dyplomatycznymi, konsularnymi i handlowymi,  

3. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z krajowymi i zagranicznymi 
podmiotami gospodarczymi  i jednostkami naukowymi; 

4. pomoc organizacyjna i prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej między innymi 
poprzez organizowanie wystaw i udział  w międzynarodowych targach i wystawach 

5. opiniowanie istniejących i przygotowywanych aktów prawnych regulujących stosunki gospodarcze,  
6. tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej oraz baz danych,  
7. prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, wydawniczej, sportowej, turystycznej i 

charytatywnej na rzecz potrzebujących, służącej integracji środowiska przedsiębiorców,  
8. prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej oraz prowadzenie działalności w zakresie 

świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, 
9. ustanowienie organów kolegialnych oraz zatrudnienie pracowników, ekspertów i rzeczoznawców 

do wykonywania zadań statutowych;  
10. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz doradztwa prawnego, finansowego, 

ekonomicznego, technicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z procesem 
integracji europejskiej. 

11. udzielanie pomocy organizacyjno-prawnej, doradczo-konsultacyjnej;  
12. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nie nastawionej na osiąganie zysku; 
13. współpraca z innymi izbami gospodarczymi; 
14. prowadzenie działalności oświatowej w szczególności ukierunkowanej  na rozwój 

przedsiębiorczości, 
15. organizowanie kształcenia ustawicznego oraz innych form kształcenia dotyczącego zmiany 

kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy, zagrożonych jej utratą, wyrażających chęć  
zdobycia nowych kwalifikacji i zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; 

 


