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Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie 
 

/ INFORMACJA / 

 
 
zarejestrowana została dnia 7 grudnia 1990 w Sądzie Rejonowym - Sąd Gospodarczy w 
Rzeszowie – Nr rej. Ns Rej. I. G. 1/90. 
Krajowy Rejestr Sądowy z dnia 19.11.2003r - Numer KRS : 0000171929 
REGON:   005151703 
NIP:     813-02-68-780 
KONTO: PKO BP I / O Rzeszów  27 1020 4391 0000 6802 0078 8752 
działająca na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989r oraz 
Ustawy z dnia 23 maja 1991r o organizacjach pracodawców i własnego Statutu. 
 

Prezes Izby:   Mieczysław Łagowski 

 

Zarząd: Wiceprezes:   Paulina Dobrzańska 

  Członek Zarządu:  Lidia Dobrowolska 

Członek Zarządu:  Wacław Żmuda 

 

Biuro Izby w Rzeszowie : 

Dyrektor zarządzający:                                                  Paulina Dobrzańska 

Główna księgowa:                                                        Lidia Dobrowolska 

Szkolenia, współpraca międzynarodowa:             Patrycja Chmiel 
 

 

ADRES: ul. Słowackiego 24 lokal 47   
  35-060 Rzeszów 
  Tel. : +48(17)  8549050; 9549051 

 Fax : +48(17)  8549049 
e-mail: iph@iph.rzeszow.pl; sekretariat@iph.rzeszow.pl;   

  www.iph.rzeszow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jako organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca na zasadach 
dobrowolności podmioty gospodarcze, stawia sobie za cel : 

„ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO” 
 

mailto:iph@iph.rzeszow.pl
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Realizuje go głównie poprzez: 
- tworzenie wzajemnie korzystnych powiązań gospodarczych, 
- zdobywanie partnerów i rynków zbytu w kraju i za granicą, 
- prowadzenie banku informacji z większości krajów Europy i wielu świata ze 

szczególnym uwzględnieniem krajów WNP, 
- organizowanie współpracy z Ukrainą, Słowacją, Węgrami, Czechami, Bułgarią, 

Niemcami, Grecją, Portugalią, Rosją, Austrią, Francją, Rumunią i innymi, 
- informację i doradztwo gospodarcze, 
- wywiadownię gospodarczą, 
- pomoc w rozwiązywaniu  bieżących  problemów  firm,  powstających w 

szczególności w kontaktach z administracją państwową, samorządową,  
instytucjami finansowymi, itp., 

- wspieranie inicjatyw gospodarczych, 
- wymianę informacji i doświadczeń, 
- realizację serwisu gospodarczego, 
- realizację internetowego systemu informacji gospodarczej. 

 
Izba nasza obejmuje swoim działaniem obszar Województwa Podkarpackiego od 

1990 r. na podstawie ustawy „o izbach gospodarczych”. 

Zrzeszamy ponad 180 firm aktywnych członków, współpracujemy bezpośrednio 

z około 5.000 firmami, docieramy do blisko 10.000 firm, a działania nasze 

w sprawach ogólnych dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych.  

Z naszego wsparcia korzystają władze państwowe i samorządowe różnych 

szczebli.  
 
UCZESTNICTWO IZBY: 
 subiekt: „CENTRAL CONSULTANCY REGISTER  of  DG1A” nr POL-22716 (w 

Brukseli) 
 członek-założyciel POROZUMIENIA IZB GOSPODARCZYCH Województwa 

Podkarpackiego 
 członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 
 członek Komitetu Sterującego 
 członek Komitetu Monitorującego 
 członek Zespołu Strategii Innowacyjności Woj. Podkarpackiego 
 członek KIG  - Członek PREZYDIUM  KIG 
 członek-założyciel Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej 
 akcjonariusz RARR 
 inspirator - założyciel CCCC oraz aktywny członek Cooperation Contract of 

Carpathian Chambers 
 wiele porozumień współpracy z innymi izbami : Lamii, Coimbra, Campobasso, Zlin, 

Nyireghaza .... 
 

Pracę Zarządu kontroluje na bieżąco Rada Nadzorcza w 7-mio osobowym składzie 

oraz Komisja Rewizyjna w 3 osobowym składzie. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ZAKRES USŁUG IZBY: 
 

Informacja 
1. regionalna informacja gospodarcza, zbudowana w oparciu o system REGON z 

obszaru województwa, uzupełniana systematycznie i poszerzana o informacje 
uzyskane w drodze  ankietowania, wywiadu gospodarczego, legalizacji dokumentów 
eksportowych, udziału w imprezach i konkursach, wpisu do Serwisu Gospodarczego 
oraz w wyniku współpracy z organizacjami około biznesowymi i wyspecjalizowanymi 
firmami promocyjnymi, 

2. ogólnopolska informacja gospodarcza, uzyskiwana w ramach współpracy  z innymi 
izbami regionalnymi, należącymi do sieci OSIG, jak też izbami branżowymi i 
bilateralnymi, 

3. baza informacyjna z obszarów krajów objętych porozumieniem CCCC, 
4. informacje uzyskiwane w ramach współpracy z innymi izbami europejskimi oraz  

z innych źródeł z krajów jak np.: Czechy, Niemcy, Austria, Rumunia, Holandia, Anglia, 
Francja, Finlandia, Włochy, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Słowenia, Słowacja, 
Bułgaria itd. 

5. informacje z innych krajów świata jak USA czy nawet Egipt. 
 

 Oferty 
Dysponujemy dużą ilością ofert sprzedaży, zakupu i współpracy z różnych krajów. 
 

Kursy, Szkolenia  
Przepisy celne 
Pochodzenie towarów 
Rozliczenia w eksporcie i imporcie 
Incoterms 2020 
Przepisy podatkowe  
Prawo Pracy 
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
Prawo zamówień publicznych 
Szkolenie służb handlowo – marketingowych przedsiębiorstwa 
Szkolenie służb finansowo – księgowych 
Legalizacja zatrudnienia i pobytu cudzoziemców 
Źródła finansowania inwestycji 
 

Seminaria, Warsztaty treningowe 
Zarządzanie przez jakość TQM  
Narzędzia Controlingu  
Narzędzia zarządzania w tym ISO  
Zarządzanie przez system informacji marketingowej 
Zarządzanie w praktyce  
Umiejętność zarządzania czasem 
Analiza strategiczna 
Wizja i strategia firmy 
Feasibility study ( Studium wykonalności ) 
Opracowanie planu strategicznego 
Opracowanie taktycznego firmy 
Opracowanie operacyjnego firmy 
Trening planistyczny 



Socjotechnika zarządzania 
Biznes Plan 
Budżetowanie 
Sterowanie zyskiem 
Analiza wartości 
Analiza ekonomiczno-finansowa 
Sztuka negocjacji w biznesie 
Trening kreatywności 
Analiza Rynku 
Jak budować i umacniać pozycję konkurencyjną firmy 
Samoocena – narzędzie rozwoju i skutecznej walki z konkurencją 
Motywacyjne systemy wynagradzania 
Umiejętności przedstawiciela handlowego  
Zarządzanie Marketingowe – Studium Sprzedaży  
Jak sprzedawać z zyskiem 
Psychologia w procesie sprzedaży 
 

 Doradztwo  

które prowadzimy w zakresie prawa, marketingu, finansów, współpracy  z zagranicą. 
 

 Konferencje 
organizowane przy współudziale radców handlowych ambasad RP w Republice Czeskiej, 
Niemczech, Austrii, Rumunii, Holandii, Anglii, Francji, Włoszech, Grecji, Portugalii, 
Hiszpanii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech, dla pokazania możliwości prawnych, 
preferencji i systemu zachęt, oraz dziedzin dla współpracy. Są one połączone z misjami 
gospodarczymi, oraz imprezami targowymi. 
(np.: POLSKO-UKRAIŃSKI SZCZYT GOSPODARCZY z udziałem Prezydentów Polski, 
Ukrainy i Litwy ) 
 

 Certyfikaty i wyróżnienia 
Przyznajemy firmom : 
1. Certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” 
2. Wyróżnienie „Lider Województwa Podkarpackiego” 
 

Misje gospodarcze 
własne i obce, organizowane w Polsce i za granicą, zbiorowe i indywidualne, w 
zależności od potrzeb. Własne zagraniczne organizujemy na Ukrainę, Słowację, Węgry, 
Czechy, Niemcy, Rosję, Portugalię, Grecję, Włochy, Rumunię, Bułgarię i Austrię. 
 

Targi 
Posiadamy kalendarze i informacje wraz z warunkami uczestnictwa, a często arkusze 
zgłoszeń bardzo wielu imprez targowych. Pomagamy firmom w procesie zgłoszenia, 
również w zakresie tłumaczenia informacji i ofert. 
  

Inne imprezy promocyjne 
Posiadamy informacje i zaproszenia dla firm na inne imprezy promocyjne, min. 
organizowane przez rząd RP, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski.  
Udzielamy informacji i pomocy w staraniach o pomoc finansową dla promocji pro 
eksportowej. 
 

 Kojarzenie firm 
Podejmujemy się kojarzenia firm dla potrzeb handlu, usług, współpracy oraz czynnych i 
biernych  partnerów do spółek, również dostawców nowych technologii.  
 



 Ścieżki finansowania 
Poszukujemy ścieżek  finansowania i  pomagamy w ich wyborze. 
 

 Wywiadownia   
Realizujemy zlecenia krajowe i zagraniczne z zakresu wywiadu gospodarczego w ramach 
sieci ogólnopolskiej oraz samodzielnie. 
 

     Windykacja należności 
Podejmujemy różnego rodzaju starania, w tym mediacje, dla odzyskania należności, 
również od płatników zagranicznych. 
 

 Legalizacja dokumentów eksportowych 
Prowadzimy  doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentów eksportowych oraz 
legalizację takich dokumentów na kraje poza Unią Europejską. 
 

 Ekspertyzy i opinie 
Opracowania tego typu realizujemy na potrzeby Rządu (Komitetu Integracji Europejskiej), 
Wojewody, Marszałka i innych instytucji.  
 

 Usługi informatyczne 
Prowadzimy „Serwis Gospodarczy” oraz świadczymy różne usługi informatyczne i 
internetowe ( strony internetowe, ... ) 
 

Usługi marketingowe 
Świadczymy usługi promocyjne i marketingowe dla firm. 
 

 Dotacje i dofinasowania dla firm 
Świadczymy usługi doradcze oraz przygotowujemy dokumenty dla firm ubiegających się 
o dotacje i dofinasowanie z środków rządowych i UE. 
 

 

Realizacja projektów unijnych 
Izba współrealizowała jako partner następujące projekty ze środków unijnych : 
 

1. „KIGNET – Izbowy System Wsparcia Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw”  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Konkurencyjność. 
2. „System przeciwdziałania bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych” przy 
udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL. 
3. „Sieciowanie transgraniczne w dziedzinie technologii ekologicznych, ekologii 
przemysłowej i oszczędzania energii” 
4. „Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra 
Budowlanego INNOWATOR”. 
 
 

Zapraszamy do współpracy i korzystania 
z naszych usług. 


