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UCHWAŁA Nr XLIV/279/05 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 11 października 2005 roku 

  

w sprawie: nadania Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Wałbrzychu 
tytułu:„Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” 

  

Uzasadnienie uchwały 

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Wałbrzychu utworzone zostało przez grupę 
pierwszych osiedleńców w lipcu 1945 roku jako społeczno-zawodowa i gospodarcza 
organizacja, zrzeszająca na zasadzie dobrowolności osoby i firmy prowadzące działalność 
gospodarczą.  

Zrzeszenie, grupując przede wszystkim handlowców i rzemieślników, w tym wysokiej 
klasy fachowców, realizuje zadania określone w ustawie o rzemiośle, o samorządzie 
zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych i o swobodzie  działalności 
gospodarczej.  

W krajobrazie gospodarczym miasta ta duża i prężna organizacja, skupiająca handlowców 
i usługodawców różnych branż, zarówno  prowadzących działalność gospodarczą  
jednoosobowo, jak i zatrudniających pracowników oraz młodzież w celu nauki zawodu, 
pełni wiele ról społecznych i gospodarczych w Wałbrzychu.  

Podstawowym zadaniem organizacji jest tworzenie stabilnych warunków do rozwoju 
działalności gospodarczej,ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych 
członków wobec organizacji związkowych pracowników, przed sądami, wobec organów 
administracji rządowej i samorządowej. Za cel stawia sobie również,  utrwalanie więzi 
środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności.  

Aktualnie Zrzeszenie skupia ponad 250 członków różnych branż, w tym ok.140 z 
Wałbrzycha i 100 z Kotliny Kłodzkiej, którzy zatrudniają ok. 450 pracowników na terenie 
miasta i powiatu wałbrzyskiego. 

Wiodącą branżą jest działalność handlowa jak również usługi, w tym branża fryzjersko-
kosmetyczna, motoryzacyjna, spożywcza, ale członkami również są gastronomicy, 
zegarmistrzowie i inni. 

Na uwagę zasługują rozliczne działania tej organizacji, zarówno na rzecz zrzeszonych w 
nim przedsiębiorców jak i środowiska społeczno-gospodarczego Wałbrzycha, a 
mianowicie: 

-         prowadzenie działalności  kulturalnej i oświatowej,  

-         doradztwo podatkowe, prawne i ekonomiczne,   

-         udział w lokalnych gremiach społecznych, zawodowych i gospodarczych, 

-         promowanie wałbrzyskiej przedsiębiorczości w mediach, 



-         prowadzenie aktywnej działalności socjalnej na rzecz członków organizacji i ich    
rodzin, 

-         podejmowanie wszelkich działań w celu przygotowania zrzeszonych członków do 
funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej.  
Należy podkreślić, że w minionym sześćdziesięcioleciu, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i 
Usług w Wałbrzychu wielce przysłużyło się lokalnej społeczności. Utrwalając etos 
branżowej solidarności i rzetelności, podtrzymuje kupiecko-rzemieślnicze tradycje. 
Poprzez edukację młodzieży, promuje postawy pro-społeczne. Angażując się w lokalne 
przedsięwzięcia gospodarcze oraz społeczne, przez wiele lat było jedną z nielicznych 
organizacji, które były ostoją przedsiębiorczości i gospodarczej inicjatywy. 

W dowód uznania dla sześćdziesięcioletniej działalności Zrzeszenia Prywatnego Handlu i 
Usług w Wałbrzychu na rzecz naszego miasta, zasadnym jest nadanie tej organizacji 
zaszczytnego tytułu “Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”. 

 

 


