
         Nr rejestru ................. 
 
 
 
 
 

D E K L A R A C J A 
 
  

przystąpienia do Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Świdnicy 

 
 
1. Niniejszym zgłaszam przystąpienie do Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

    firmy ............................................................................................................... 

    ........................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................ 

                                ( pełna nazwa, adres, telefon osoby prawnej lub fizycznej, NIP ) 

2. Strona www: .................................................................................................. 

3. Adres e-mail: .................................................................................................. 

4. Zgodnie z §12 STATUTU deklaruję wniesienie na rzecz SIPH wpisowego  

   w kwocie .............. złotych i regularne opłacanie miesięcznych składek 

   członkowskich w wysokości ...............złotych. 

5. Oświadczam, że znany jest mi STATUT SIPH i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń. 

6. Charakterystyka działalności firmy : .......................................................................... 

    .................................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................. 

7. Liczba zatrudnionych pracowników w firmie ............................................................. 

8. Obrót firmy ( w mln PLN): 

    do 0,3 ..... 0,3 - 1,5 .....    1,5 - 5 .....     5 - 15 .....    15 - 50 .....    50 - 100 .....    100+ .....          

 

miejscowość i data                                                                                 imię i nazwisko, funkcja 

                                                                                                         osoby podpisującej deklarację 



 

 

 

Wysokość wpisowego i składek członkowskich 

określone uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Świdnicy z dnia 01 marca 1993 roku oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Sudeckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy z dnia 17 kwietnia 2008 roku. 

  

  

   

  

1. Wpisowe członka Izby wynosi: 

- dla podmiotów gospodarczych zatrudniających do 10 osób:  50 zł 

- dla podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 10 osób:  100 zł 

  

  

 

 

  

  

2. Miesięczna składka członkowska wynosi: 

- dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego do 5 osób:  35 zł 

- dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 6 do 10 osób: 45 zł 

- dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 11 do 20 osób: 50 zł 

- dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 21 do 50 osób: 60 zł 

- dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 51 do 100 osób: 80 zł 

- dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 101 do 300 osób: 140 zł 

- dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego od 301 do 500 osób: 280 zł 

- dla podmiotu gospodarczego zatrudniającego powyżej 500 osób: 400 zł 

  

  
Rachunek podstawowy: Bank BPS SA, II Oddział we Wrocławiu, nr konta:  
20 1930 1190 2220 0260 6709 0001 
 


