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Zmiany, których 
chcielibyśmy dokonać 
opisaliśmy 
w Manifeście ZPP – www. 

zpp.poznan.pl/manifest

ZPP Wielkopolska jest 
związkiem pracodawców firm 
sektora MSP, zatrudniających 
od 1 do 250 pracowników, 
niezależnie od branży w jakiej 
działają.

Zapewniamy swoim 
członkom dostęp do 
kompleksowego programu 
lojalnościowo - relacyjno -
rozwojowego BDB
(Biuro Dobrego Biznesu)

ZPP Wielkopolska wchodzi w 
skład krajowego ZPP, z 
którym związane są m.in. 
następujące osoby: 
Cezary Kaźmierczak (Prezes)
Robert Gwiazdowski
Tomasz Wróblewski

Nie wspieramy, 
ani nie zwalczamy 
żadnej partii 
politycznej.

Dołącz do nas!

Więcej informacji: zpp.poznan.pl/aplikacja

Jesteśmy zwolennikami 

wolnego rynku i zdrowego 
rozsądku. 
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Pragniemy, aby Polska stała się krajem z 

najlepszymi warunkami do prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz najlepszym 
systemem podatkowym w Europie.



KONKRENE KORZYŚCI

• Dużo można prawie nic nie trzeba (skromna składka).

• Dostęp do wspólnych zasobów wiedzy i doświadczenia.

• Sposobność tkania własnej sieci kontaktów.

• Unikalne informacje o ryzykach krachu lub szansach rozwoju branży.

• Udział w kreacji informacji publicznej i utajnionej do wąskiej grupy firm.

• Możliwość dotarcia jako członek ZPP do mediów, dyskusji publicznych itp. Wzrost prestiżu.

• Wpływ na nowelizację przepisów poprzez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.

• Wielość programów lojalnościowych prowadzonych w skali kraju, np. platforma BDB.

• Zabawa i recenzowanie rzeczywistości wśród swoich, inspiracje itp.



O projekcie BDB

wszystkich przedsiębiorstw 
w Polsce to mikroprzedsiębiorstwa 

oraz małe i średnie firmy

99,8% 

Wsparcie  będzie dotyczyło 4 obszarów 

wymagających uwagi przedsiębiorcy:

Tworzenia konkurencyjnych miejsc pracy poprzez udział w 
programach motywacyjnych MŚP

Relacji z klientami, konsumentami poprzez włączenie

ich do programu lojalnościowego MŚP

Efektywności w zarządzaniu kosztami 

poprzez udział w Grupie Zakupowej

Budowy reputacji biznesowej przedsiębiorstwa 

poprzez system ratingu BDB

Program wspierający wyrównywanie szans 
Polskich firm z sektora mikro, małych i 
średnich firm w konkurencji z dużymi 

przedsiębiorstwami.



O projekcie BDB c.d.

Opieka medyczna

Materiały budowlane

Karty fitness

Hotele/ Noclegi

RABATY BDB

PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
PORADY PRAWNE 

ONLINE
WZORY PISM I UMÓW

BIULETN PRAWO I 
LEGISLACJA



SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI JEST ZALEŻNA 
OD LICZBY ZATRUDNIONYCH

MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA SKŁADKI 
W KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Składka członkowska wpłacona na rzecz związku

pracodawców, jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu

członka związku do wysokości określonej w Rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 12.03.2002 roku: Dz.U.02.34.310 ,

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2002 r. w

sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku

pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu. (Dz.

U. z dnia 4 kwietnia 2002 r.) Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr

55, poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z

2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127 oraz z 2001 r. Nr 100, poz.

1080) zarządza się, co następuje:

1. Składka członkowska, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z

dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, wpłacona

na rzecz związku pracodawców, jest zaliczana w koszty

uzyskania przychodu członka związku do wysokości

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej

0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku

podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na

ubezpieczenie społeczne.

o MIKROFIRMY

do 10 pracowników
600 zł na rok

o MAŁE FIRMY
11 -100 pracowników
900 zł na rok

o ŚREDNIE FIRMY
> 100 pracowników
1200 zł na rok

Składki opłacane są rocznie

Na rok 2019

Należności z tytułu składek mogą być rozliczone bezgotówkowo, jeśli członek

działa dla dobra Związku poprzez świadczenie usług i/lub przekazując dobra

do zasobów organizacji. Decyzję o uznaniu i rozliczeniu należności

podejmuje Zarząd w formie jawnej dla pozostałych członków.
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KONTAKT

ul. Żbikowa 14
61-065 Poznań

www.zpp.poznan.pl

Tel.: +48 501 01 01 01     Email: zpp@zpp.poznan.pl

Do ZPP Wielkopolska można wstąpić poprzez aplikację na stronie 

zpp.poznan.pl/aplikacja

http://zpp.poznan.pl/aplikacja

