
UCHWAŁA NR XXIV/559/20 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie przyznania Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Miasta Katowice” 

Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 2 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 2187) oraz § 
6 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyznać Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta 
Katowice”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta 
Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem § 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.
Tytuł ten przyznaje się szczególnie zasłużonym dla Miasta Katowice, którzy swoją działalnością przyczynili
się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i którzy przez swoje czyny,
dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

Doceniając dorobek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z wnioskiem o nadanie Tytułu
honorowego wystąpili Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa i Przewodniczący Rady Miasta Katowice
Pan Maciej Biskupski.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowice na
posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 r.

Z opisu zasług Kandydata uzasadniających przyznanie Tytułu wynika m.in., że Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach reprezentując interesy gospodarcze przedsiębiorców, również wobec organów
centralnych państwa oraz samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, kształtuje, upowszechnia oraz
promuje zasady etyki i uczciwości w działalności gospodarczej oraz wspiera jej wielopłaszczyznowy rozwój.

RIG w Katowicach jest izbą gospodarczą powołaną przez 103 założycieli 13 lutego 1990 r.
i zarejestrowaną 21 marca 1990 r. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty
gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia
30 maja 1989 r.o izbach gospodarczych i własnego Statutu.

RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku
Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.

W swoich działaniach, jako priorytet, traktuje wspieranie firm w niej zrzeszonych, w tym pomoc
w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, dotyczących działalności
gospodarczej. Budując bliskie relacje ze środowiskami biznesowymi, naukowymi, samorządowymi,
instytucjami publicznymi oraz otoczenia biznesu, a także współpracując z ponad 2000 firmami
w regionie, Izba stanowi doskonałą platformę wymiany kontaktów, pośrednicząc i umożliwiając firmom
nawiązywanie szeroko pojętej współpracy. Izba prowadzi również działania promocyjne na rzecz swoich
członków, rozpowszechniając, tym samym, przedsiębiorcze postawy oraz udrożniając
i wzmacniając kontakty krajowe oraz zagraniczne. Wieloletnie doświadczenie w organizowaniu
międzynarodowych misji gospodarczych, którym chętnie się dzieli, pozwoliło nawiązać wiele długofalowych
relacji i zbudować solidne partnerstwo z innymi krajami, oparte na zaufaniu, rzetelności oraz doskonałych
perspektywach współpracy. To stanowi dużą wartość dla firm, zwłaszcza tych aspirujących na rynki
zagraniczne.

Miasto Katowice będąc miejscem działalności Regionalnej Izby Gospodarczej i zarazem jej wieloletnim
partnerem, stanowi szczególną przestrzeń Jej działań, w którą wpisuje kluczowe przedsięwzięcia Izbowe, takie
jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ta inicjatywa, będąc największym wydarzeniem
sektora MŚP w Europie, od blisko 10 lat, gromadzi w stolicy Górnego Śląska 8000 gości krajowych
i zagranicznych, przedsiębiorców przedstawicieli najwyższych władz państwowych, samorządowych oraz
czołowych instytucji kultury i świata nauki. Międzynarodowy charakter Kongresu podkreślają liczne delegacje
(w 2019 r. z 46 krajów), które odwiedzają Katowice nawet z odległych zakątków świata, zainteresowani
nawiązaniem kontaktów biznesowych w Polsce.

Dzięki efektywnej współpracy z władzami samorządowymi Katowic Izba, z powodzeniem, buduje sieć
gospodarczych relacji oraz podejmuje szereg inicjatyw, które wpływają na gospodarczy rozwój miasta oraz
regionu.

Podejmując tematy z zakresu przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony
środowiska, czy rozwoju systemu edukacji, przygotowującego kadry dla gospodarki, ze szczególnym
uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego, Izba włącza się w środowiskowy dialog. Dzięki wymianie
poglądów i dyskusji, wciąż doskonali, dostosowuje i usprawnia swoje działania. Propaguje również ideę
innowacyjności, jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Ważnym elementem działalności RIG
w Katowicach jest ta na rzecz rozwoju województwa śląskiego i miasta Katowice, w kontekście tworzenia
warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zwiększających atrakcyjność regionu dla
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inwestorów krajowych i zagranicznych.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przez 30 lat wypracowała narzędzia niezbędne do
podejmowania i wspierania ww. działań. Izba prowadzi również liczne szkolenia o różnorodnej tematyce, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców.

W swojej ofercie zawiera, m.in. doradztwo w pozyskiwaniu finansowania unijnego i krajowego, legalizację
dokumentów eksportowych, wielopłaszczyznowe działania promocyjne, a także organizację misji
gospodarczych i szeroko zakrojoną działalność międzynarodową. Podejmowanie kluczowych przedsięwzięć,
takich jak Europejskie Kongresy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czy Laury Umiejętności i Kompetencji,
daje możliwość eksponowania i propagowania dobrych wzorców oraz poruszania ważnych tematów
gospodarczych, również na arenie międzynarodowej, inspirując i integrując środowiska. Przy RIG
w Katowicach działają również Sąd Arbitrażowy oraz Rzecznik Praw Przedsiębiorców.

Podejmując i prowadząc liczne działania dla rozwoju przedsiębiorczości oraz jej otoczenia,
w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych, RIG w Katowicach pobudza przedsiębiorczy
potencjał wśród obywateli.

Kilka faktów dot. RIG w Katowicach:

·30 lat tradycji,

·zaufanie partnerów, zbudowane i pielęgnowane, przez lata, bliskie relacje ze środowiskami biznesowymi,
samorządowymi, naukowymi, kulturalnymi, instytucjami publicznymi i otoczenia biznesu,

·+2000 współpracujących firm,

·efektywna współpraca z izbami terytorialnymi województwa śląskiego, izbami branżowymi oraz
delegaturami RIG w Katowicach, które mają swoje siedziby w: Bytomiu, Czechowicach-Dziedzicach,
Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Pawłowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Świętochłowicach,

·kilkadziesiąt projektów, we współpracy z największymi polskimi firmami oraz jednostkami
samorządowymi,

·długoletnie doświadczenie w organizacji misji zagranicznych i liczne sukcesy we współpracy
międzynarodowej, w tym przedstawicielstwa zagraniczne: Budapeszt, Izrael, Kijów, Nevada, Pakistan,
Rwanda, Szanghaj,

·organizacja kluczowych wydarzeń, tj.: Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach, Laury Umiejętności i Kompetencji, liczne konferencje i wydarzenia obejmujące różnorodną
tematykę, m.in. branżowe, dot. firm rodzinnych, ekologii, okolicznościowe, spotkania firm członkowskich,

·integracja i wspieranie firm w regionie, w kraju, jak również w obszarze międzynarodowym oraz
współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą.

Od 1990 r. prezesem i współzałożycielem RIG w Katowicach był Pan Tadeusz Donocik.W dniu 11 czerwca
2018 roku prezesem został Pan Tomasz Zjawiony, a Pan Tadeusz Donocik przyjął tytuł Honorowego Prezesa
Izby.

Przypadająca w 2020 roku trzydziesta rocznica powołania i rejestracji Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach stanowi doskonałą okazję do podsumowania Jej dotychczasowych dokonań i przyznania przez
Radę Miasta Katowice Tytułu honorowego "Zasłużony dla miasta Katowice".
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