TABELA SYSTEMU OPŁAT CZŁONKOWSKICH IPH W KRAKOWIE

WPISOWE: w wysokości 1000,00 zł płatne przed przystąpieniem
OPŁATY ROCZNE obowiązkowe : A + B
Część A: Składka roczna - statutowa na aktualizację danych o firmie w wys. 200,00 zł

Część B : Opłata za pakiet usług informacyjno-promocyjnych, zależna od
Liczba etatów
1-9 osób
10-49 osób
50-249 osób
250 osób i więcej

Opłata – wartość netto (zł)
600,00 zł
1200,00 zł
2400,00 zł
4800,00 zł

Opłata + 23% VAT
738,00 zł
1476,00 zł
2952,00 zł
5904,00 zł

Walne Zgromadzenie IPH na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2005 r. w oparciu o Statut IPH zatwierdziło system
i wysokość opłat członkowskich i wysokość wpisowego. Warunkiem przyjęcia w poczet firm członkowskich IPH
jest uiszczenie wpisowego w wysokości: 1000,00 zł oraz dostarczenie potwierdzenia wpłaty.
Opłaty członkowskie składają się z dwóch części:
Część A. Opłata członkowska w stałej wysokości 200,00 zł, płatna rocznie przez każdego członka przeznaczona
jest na aktualizację i weryfikację danych o firmie członkowskiej.
Część B. Opłaty „ za pakiet usług” informacyjno-promocyjnych uzależnione są od średniego stanu zatrudnienia
w firmie za rok ubiegły, na które wystawiana jest faktura. „Pakiet usług” obejmuje szereg działań podejmowanych
przez IPH na rzecz firm członkowskich. Są to:
• promocja i reklama firm członków IPH w wydawnictwach izbowych, cyklicznych i okazjonalnych, mediach.
• promocja i reklama firm podczas spotkań, misji gospodarczych, targów, wystaw krajowych i zagranicznych
• promocja i reklama w mediach i Internecie:
- informacja o firmach członkowskich na stronie internetowej IPH www.iph.krakow.pl z aktywnymi
linkami do stron firm członkowskich,
- zamieszczanie informacji z firm członkowskich w Newsletterze IPH,
• systematyczna informacja dotycząca rozwoju przedsiębiorczości - Newsletter IPH,
• spotkania firm członkowskich
• spotkania informacyjno-szkoleniowe organizowane przez IPH dotyczące zagadnień związanych
z przedsiębiorczością, integracją europejską, prowadzeniem działalności gospodarczej, ofert kierowanych do
przedsiębiorców,
• uczestnictwo w misjach i spotkaniach gospodarczych, szkoleniach i seminariach dotyczących zmian przepisów
celnych, podatkowych itp.
• udział w uroczystościach organizowanych przez IPH ( Święto Izby, Krakowski Dukat )
Ponadto przy IPH w Krakowie działa ośrodek Enterprise Europe Network. Ośrodek oferuje przedsiębiorcom
punkt kompleksowej, bezpłatnej, obsługi, w którym mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza
dostępnych usług w zakresie wsparcia dla firm. Więcej informacji na stronie www.iph.krakow.pl.- sekcja realizowane projekty.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie opłat członkowskich na następujący rachunek bankowy:
BZ WBK S.A. 74150014871214800698670000
Pragniemy podziękować za Państwa współpracę i udzielane wsparcie. Dzięki temu Izba może podejmować coraz to
nowe działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym coraz lepiej realizować cele statutowe, ze
szczególnym uwzględnieniem firm członkowskich. Mamy nadzieję na dalszy rozwój współpracy i jesteśmy otwarci
na Państwa uwagi i propozycje.
Z wyrazami szacunku,
Wacław Andruszko
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