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Firma

będąca członkiem Polskiego Forum Biznesu zaprasza do współtworzenia nowej, ogólnopolskiej organizacji
pracodawców. Tym samym rekomenduje
do wstąpienia do grona PFB.
Zrzeszamy firmy niezależnie od branży, wielkości, formy prawnej czy struktury własnościowej wokół idei
współdziałania, doskonalenia kompetencji i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi biznesu.
www.pfb-zp.pl

JEŚLI TWOJA FIRMA:
poszukuje nowych kontaktów i zaufanych partnerów biznesowych
chce promować swoją działalność wykorzystując potencjał organizacji
pragnie profesjonalnie zadbać o swój wizerunek
ceni kontakt z doświadczonymi menedżerami i ekspertami
stawia na rozwój i szuka szans rynkowych
chce współtworzyć przyjazne warunki rozwoju przedsiębiorczości

POLSKIE FORUM BIZNESU
TO TWOJA
ORGANIZACJA!
Tworzymy nową organizację z pasją i przekonaniem, że
można osiągnąć znacznie więcej dzięki dołączeniu do grona
osób o podobnych celach i wartościach. Zaufanie, współpraca, stworzenie przestrzeni do rozmowy i rozwoju to zasady,
na których budujemy Polskie Forum Biznesu
Anna Wolska, prezes Polskiego Forum Biznesu

Realizujemy unikalne programy kształcenia dla kadry zarządzającej połączone
z networkingiem i wsparciem mentorskim w procesie wdrażania praktycznych rozwiązań
w Twojej firmie w następujących obszarach:

kooperacji
przedsiębiorstw

public relations
i budowania marki

podnoszenia
kompetencji
pracowników

wystąpień
publicznych
i medialnych

finansowania
przedsiębiorstw

przywództwa

współpracy
międzynarodowej

bezpieczeństwa
w biznesie

i wielu innych

Dzisiaj uczenie się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji nie jest kwestią wyboru, lecz koniecznością. Szybko zmieniające się okoliczności naszego życia zawodowego codziennie stawiają przed nami nowe wyzwania. Dotyczy to w takim
samym stopniu pracowników organizacji, jak i osób nią
zarządzających, które odpowiadają za kształtowanie kultury organizacyjnej, definiowanie celów strategicznych,
wyznaczanie standardów komunikacji i jakość zarządzania. Naszą misją jest wspieranie tego procesu.
Maciej Tauber, ekspert ds. kwalifikacji,
doradca zarządu PFB

Zapewniamy wsparcie wizerunkowe ułatwiające proces budowania marki przedsiębiorstw
oraz menedżerów. Tworzymy warunki do promocji firmy wśród innych zrzeszonych podmiotów oraz poza organizacją, poszerzając tym samym grono klientów i potencjalnych kontrahentów. Inicjujemy projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

		

Każda firma ma swoją indywidualną, odróżniającą od konkurentów tożsamość, rozumianą szerzej niż tylko
nazwa czy logo. Znacznie ważniejsze niż nazwa czy hasło
reklamowe są jakość komunikacji z otoczeniem, profesjonalna reakcja na sytuacje kryzysowe, sposób i forma
wpływu na lokalną społeczność. W świecie, w którym
jesteśmy zalewani sloganami, prawda i naturalność komunikacji opartej na wartościach ma większe znaczenie
niż kiedykolwiek. W tych właśnie działaniach wspieramy
firmy w Polskim Forum Biznesu, pomagając im stać się numerem 1 i lovebrendem.
Joanna Kowalska-Cherek, CEO N42 Sp. z o.o.

W Polskim Forum Biznesu koncentrujemy się na budowaniu koalicji na
rzecz inicjowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych w oparciu
o wiedzę, profesjonalny networking oraz wsparcie eksperckie przy realizacji
konkretnych projektów.
; sieciujemy przedsiębiorstwa
; inicjujemy współpracę nauki i biznesu
; ułatwiamy kooperację biznes - samorząd

W dzisiejszym turbulentnym i hiperkonkurencyjnym
otoczeniu umiejętność współpracy odgrywa kluczową rolę
z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw. Często jest ona warunkiem przetrwania. Żyjemy w społeczeństwie sieci. Współczesna gospodarka wymaga od wszystkich uczestników
rynku umiejętności budowania aliansów – zarówno z kooperantami, jak i konkurentami, w wymiarze bilateralnym
oraz sieciowym. Ogromną rolę w tym procesie może odegrać Polskie Forum Biznesu, które nie tylko dostarcza kompetencji w obszarze kooperacji, ale realizuje programy tworzące
warunki do podejmowania współpracy, zarówno na poziomie
krajowym, jak i międzynarodowym.

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH,
Przewodnicząca Rady Programowej Polskiego Forum Biznesu

Co nas wyróżnia:
- pracujemy na sukces firm członkowskich a nie liderów organizacji
		

- liczy się dla nas każda firma niezależnie od jej wielkości i formy własności

			- jesteśmy apolityczni
				

– koncentrujemy się na łączeniu ludzi i biznesów

					- zapewniamy przyjazną atmosferę współpracy

PONADTO OFERUJEMY:
• możliwość uczestnictwa w wydarzeniach integracyjnych i kulturalnych
• udział w konferencjach, warsztatach, seminariach
• dostęp do informacji dedykowanej od innych firm członkowskich
• możliwość współtworzenia projektów przyczyniających się do rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce
• reprezentację interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów

Zapraszamy firmy do zgłaszania projektów, wykorzystujących potencjał całej organizacji. Jesteśmy na nie otwarci
i zapewniamy bezpieczeństwo prawne realizowanych przedsięwzięć. Tworzymy społeczność przedsiębiorców wspierających
się w realizacji ambitnych celów biznesowych
Mikołaj Hewelt, partner w kancelarii
Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Bądź na czasie
Bądź na FORUM
Polskie Forum Biznesu Związek Pracodawców,
ul. Dereniowa 60 lok. 2, 02-776 Warszawa
biuro@pfb-zp.pl

www.pfb-zp.pl

DEKLARACJA
CZŁONKOSTWA ZWYCZAJNEGO

Z W I Ą Z E K
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Pełna nazwa (firma) pracodawcy zgodnie z odpisem aktualnym z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG
NIP pracodawcy lub w przypadku pracodawców zagranicznych - podatkowy numer identyfikacyjny nadany w innym kraju
Adres rejestrowy pracodawcy

Rodzaj pracodawcy

 Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
 Spółka prawa handlowego
 Fundacja lub stowarzyszenie
 Inny – jaki? ____________________________________________

Status podmiotu

 MSP
 Duże przedsiębiorstwo

W przypadku pracodawców innych niż osoby fizyczne – pełny skład osób
uprawnionych do reprezentacji pracodawcy na dzień podpisywania deklaracji
(imię, nazwisko i funkcja)
Liczba zatrudnianych pracowników na dzień podpisywania deklaracji
 Jednoosobowa
 Łączna

Sposób reprezentacji na dzień podpisywania deklaracji

Dane kontaktowe pracodawcy:
Email kontaktowy pracodawcy
Telefon kontaktowy pracodawcy
Adres korespondencyjny pracodawcy
Osoba zgłaszająca lub zgłaszające – pracodawcy, ich przedstawiciele bądź pełnomocnicy
(w przypadku podmiotów grupowych wymagana reprezentacja jak w KRS). Proszę czytelnie wypisać osoby zgłaszające.
Osoba zgłaszająca 1 (kontaktowa) – imię i nazwisko
Osoba zgłaszająca 1(kontaktowa) – funkcja
Osoba zgłaszająca 1 (kontaktowa) – telefon
Osoba zgłaszająca 2 (jeżeli jest wymagana) – imię i nazwisko
Osoba zgłaszająca 2 (jeżeli jest wymagana) – funkcja
Osoba zgłaszająca 3 (jeżeli jest wymagana) – imię i nazwisko
Osoba zgłaszająca 3 (jeżeli jest wymagana) – funkcja
1. Po zapoznaniu się ze statutem Polskiego Forum Biznesu Związku Pracodawców jako uprawniony/uprawnieni do reprezentacji powyższego pracodawcy oświadczam/oświadczamy, że akceptuję/akceptujemy cele i zakres działalności Związku oraz składam/składamy deklarację przystąpienia do Związku na prawach członka
zwyczajnego.
2. Oświadczam/oświadczamy, że powyższej przedstawione dane są prawidłowe, a pracodawca spełnia kryteria członkostwa w Polskim Forum Biznesu Związku Pracodawców i akceptuje związane z tym obowiązki.
3. Do zgłoszenia dołączamy informację z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru) oraz pełnomocnictwo, jeżeli zgłoszenie jest
składane przez pełnomocnika.
4. Zobowiązujemy się do zapłaty składek uchwalonych przez organy Polskiego Forum Biznesu Związku Pracodawców zgodnie ze statutem Związku w trybie:
̖ miesięcznym
̖ kwartalnym
̖ rocznym

Osoba/podmiot rekomendujący do Związku

Miejsce na pieczęć firmową
(jeżeli pracodawca korzysta z pieczęci)

Osoba zgłaszająca 1

Osoba zgłaszająca 2

Osoba zgłaszająca 3

___________________
Data i podpis

___________________
Data i podpis

___________________
Data i podpis

Załączniki:
1. Informacja z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS, CEIDG lub inna).
2. Jeżeli zgłaszający jest pełnomocnikiem – oryginał pełnomocnictwa

Z W I Ą Z E K

P R A C O D A W C Ó W

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Składka wpisowa

1000 zł*

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
Firmy w pierwszym roku funkcjonowania

200 zł/m-c

Firmy z sektora MSP**

500 zł/m-c

Duże przedsiębiorstwa***

2000 zł/m-c

Organizacje pracodawców

Stawka uzgadniana indywidualnie

Inne podmioty

Stawka uzgadniana indywidualnie

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
Samozatrudnieni

200 zł/m-c

Pozostałe organizacje/instytucje

Stawka uzgadniana indywidualnie

* na wniosek podmiotu opłata wpisowa może zostać rozłożona na raty
** podmiot zatrudniający 1-250 pracowników o obrotach netto nie wyższych niż 50 mln euro lub całkowitym bilansie mniejszym niż 43 mln euro
*** podmiot zatrudniający powyżej 250 pracowników lub osiągający roczny obrót netto ponad 50 mln euro lub suma aktywów bilansu przekracza równowartość 43 mln euro

OKRESY ROZLICZENIOWE
Firma członkowska może dokonać wyboru okresu rozliczeniowego, co wiąże się również z możliwymi bonifikatami.
Firmy z sektora MSP
składka miesięczna

12 x 500 zł

składka kwartalna

4 x 1200 zł

składka roczna

1 x 3600 zł

Duże przedsiębiorstwa
składka miesięczna

12 x 2000 zł

składka kwartalna

4 x 4800 zł

składka roczna

1 x 14 400 zł

Samozatrudnieni
składka miesięczna

12 x 200 zł

składka kwartalna

4 x 480 zł

składka roczna

1 x 1440 zł

Firmy rekomendujące innego członka zwyczajnego, uzyskują zniżkę w opłatach członkowskich o równowartości wpisowego, tj. 1000
zł lub voucher na usługi komercyjne realizowane przez Forum na rzecz podmiotów niezrzeszonych.

