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KORZYŚCI DLA FIRM CZŁONKOWSKICH 

 

 

1. Kontakty. Oddajemy nasze Firmy Członkowskie pod opiekę specjalistów, którzy 

zapewniają im sprawne wejście i umocnienie swojej pozycji na polskim i dominikańskim 

rynku (consulting, obsługa prawna, doradztwo rynkowe, usługi rachunkowe, agencje 

nieruchomości itp.) 

2. Informacje. Na naszej stronie www.pdig.pl i w naszym Biurze udostępniamy naszym 

Członkom kompleksową informację ekonomiczną, prawną, finansową, rynkową oraz 

ofert wzajemnej współpracy między polskimi a dominikańskimi przedsiębiorcami. 

Informujemy na bieżąco o ważnych wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych w 

polsko-dominikańskim środowisku biznesowym. 

3. Kompleksowe wsparcie. Dajemy do Państwa dyspozycji nasze Centrum Biurowe, 

profesjonalnych tłumaczy, praktykantów (umowy z prestiżowymi uczelniami) i wiele 

innych. 

4. Pakiety rabatowe w ramach Programu Członkowskiego. Hotele, tłumaczenia, obsługa 

konferencji, wypożyczalnie samochodów, połączenia telefoniczne i wiele innych ofert ze 

zniżkami dla Członków. 

5. Imprezy. W celu promowania współpracy polsko-dominikańskiej organizujemy misje 

handlowe, seminaria, spotkania tematyczne, bierzemy udział w targach. 

6. Promocje. Promujemy działalność Państwa Firmy tak, aby oferta naszych Członków 

trafiła do jak największej liczby potencjalnych klientów. Bezpłatnie zamieszczamy dane 

Państwa Firmy na naszej stronie www.pdig.pl oraz na stronie Wydziału Ekonomiczno-

Handlowego Fundacji Dominikana w Polsce. Poprzez nasz folder informacja o Państwa 

Firmie trafia do oficjalnych instytucji i potencjalnych partnerów handlowych podczas 

spotkań biznesowych i misji handlowych. 

7. Współpracę. Współpracujemy z Centrum Promocji Eksportu i Inwestycji Dominikany, 

Konsulatem Generalnym Republiki Dominikańskiej w Czechach, strukturami 

handlowymi placówek dyplomatycznych, Krajową Izbą Gospodarczą, regionalnymi i 

branżowymi Izbami Przemysłowymi. 

8. Spotkania Członków. Podczas wspólnych spotkań Członkowie nasi dzielą się 

doświadczeniami zdobytymi na rynkach obu Krajów, pomagają sobie w rozwiązywaniu 

konkretnych problemów. 

 

Jako nasi członkowie zyskują Państwo ponadto: 

 

1. Możliwość uczestniczenia w targach i misjach wyjazdowych do Dominikany, z 

możliwością uzyskania zwrotu części kosztów, 

2. Na indywidualne zapotrzebowanie – możliwość zorganizowania konkretnych misji 

sektorowych, 

3. Zaprezentowanie oferty Państwa Firmy wśród naszych dominikańskich partnerów, 

którymi są regionalne i branżowe izby dominikańskie, mające nieograniczony i 

bezpośredni dostęp do firm z danego sektora – usługa bezpłatna dla Członków Izby, 



 

4. Bezpłatną możliwość uzyskania profesjonalnej informacji na tematy takie jak rejestracja 

firmy na rynku dominikańskim, certyfikacja produktów, prawo pracy, zasady eksportu 

polskich produktów do Dominikany i dominikańskich produktów do Polski, 

5. Bezpłatne otrzymywanie dwujęzycznych wydawnictw Izby i broszur nadesłanych nam z 

Ministerstw, 

6. Bezpłatny udział w corocznym Walnym Zebraniu Członków, 

7. Otrzymywanie zaproszeń do udziału w dominikańskich misjach handlowych które 

przyjeżdżają do Polski, 

8. Uzyskanie oficjalnego statusu firmy współpracującej z partnerami dominikańskimi 

9. Przynależność do międzynarodowej organizacji gospodarczej, promującej działalność 

Państwa Przedsiębiorstwa 

10. Reprezentowanie Państwa interesów w zakresie działalności gospodarczej wobec 

organów władz centralnych i lokalnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych. 

 

 

Prawa członków: 

 

1. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo desygnować swoich przedstawicieli do Walnego 

Zgromadzenia. 

2. Członkowie mogą upoważnić pisemnie innego członka do głosowania w ich imieniu w 

zakresie określonym w pełnomocnictwie. Stosowne pełnomocnictwa należy przedstawić 

Prezydium Rady Izby najpóźniej w dniu otwarcia Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do czynnego i biernego wyboru do władz Izby, 

o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

4. Członkowie Izby mają prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności 

Izby. 

5. Członkowie mają prawo do korzystania ze świadczeń, wsparcia i doradztwa ze strony 

Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności na zasadach 

określonych przez Prezydium Rady Izby. 

6. Członkowie Izby mają prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby 

oraz do korzystania ze znaku graficznego Izby według zasad określonych przez 

Prezydium Rady Izby. 

7. Członkowie Izby mają prawo do żądania od organów i/lub Komitetów Izby pełnych, 

zgodnych z prawdą, rzeczowych i aktualnych informacji odnośnie celów, na jakie 

przeznaczane są fundusze Izby. 

 

 

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i pozytywnych doświadczeń! 

 

 

 

Biuro Izby 

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa 

 

tel. +48 [22] 415 53 90 

e-mail: *biuro[@]pdig.pl / www.pdig.pl 

 

 

 
UWAGA: *wskazany adres poczty elektronicznej nie jest właściwy dla przesyłania informacji 

handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami). Informacje handlowe przesyłać można 

na następujący adres mailowy: reklama[@]pdig.pl 


