


DZIAŁANIA IGHP:
Udział Izby reprezentującej środowisko hotelarskie 
jako strona w postępowaniach o zatwierdzanie 
tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządu 
prawami autorskimi z tytułu korzystania z praw 
autorskich i pokrewnych przed Komisją Prawa 
Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Skuteczne działania nad utrzymaniem 7% stawki 
podatku VAT na usługi gastronomiczne do 2010 roku 
i przedłużenie 8% derogacji na lata następne.

Działania związane z wypracowaniem wspólnego 
stanowiska środowiska hotelarskiego w sprawie 
zmian w zapisach Rozporządzenia Ministra Sportu 
i Turystyki ws. obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których świadczone są usługi 
hotelarskie i wprowadzeniu ich do znowelizowanego 
rozporządzenia.

Działania na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego 
i obniżenia opłat z tytułu używania kart płatniczych 
„Interchange Fee”. 

Stworzenie platformy wymiany informacji i ofert na 
portalu www.ighp.pl umożliwiającej wzajemną 
komunikację hotelarzom, restauratorom, dostawcom 
HoReCa oraz środowisku naukowemu.

Promocja Polski jako destynacji turystycznej poprzez 
realizację projektów związanych z rozwojem turystyki 
przyjazdowej do Polski między innymi kolejnych edycji 
workshopów Turystyki Przyjazdowej Meet Poland.

Promowanie polskiego hotelarstwa poprzez 
uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach 
branżowych.

Uczestnictwo w pracach Kapituły Konkursu o nagrodę 
Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę 
magisterską z zakresu gospodarki turystycznej, której 
organizatorem jest Departament Turystyki MSiT oraz 
sponsorowanie nagród dla jego uczestników.

Wspieranie projektów związanych z kształceniem 
kadr hotelarskich dla przemysłu gościnnego – 
„Akademia Hotelarza”, „Akademia Gościnności”, 

Promocja działań związanych z podnoszeniem 
standardów jakości obsługi gości hotelowych – 
„ Złoty Standard w obsłudze klienta”. 

Wspieranie kampanii promującej hotele rodzinne – 
obiekty noclegowe przyjazne rodzinom z dziećmi – 
Akcja „Hotel Przyjazny Rodzinie – Dziecko 
w Hotelu”.

Uczestnictwo w pracach Rady Polskiej Organizacji 
Turystycznej.  

Aby zostać członkiem IGHP należy 
przesłać na adres Izby wypełnioną 

i podpisaną  przez osoby uprawnione 
deklarację członkowską wraz 

z aktualną kopią wypisu 
z KRS, bądź z zaświadczeniem o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W IZBIE:

bezpłatna rekomendacja dla hotelu lub firmy 
dostawczej HoReCa,

bezpłatne certyfikaty dla produktów i usług dla 
branży HoReCa,

udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych 
przez Izbę lub pod jej patronatem dla hotelarzy, 
restauratorów i firm dostawczych,

udział w pracach Komisji problemowych IGHP 
ds. inwestycji i nowych technologii, kształcenia 
i zasobów ludzkich, kontaktów z administracją 
publiczną, dostawców, rozwoju Izby oraz 
praw autorskich i pokrewnych,

bezpłatna promocja hoteli, firm i uczelni o profilu 
turystyczno-hotelarskim na portalu internetowym 
www.ighp.pl np. zamieszczanie ogłoszeń, artykułów 
sponsorowanych, informacji o akcjach promocyjnych 
czy ofertach specjalnych członków Izby.

prezentowanie oferty i materiałów promocyjnych 
członków Izby na  targach i innych imprezach 
branżowych,

otrzymywanie informacji branżowych za 
pośrednictwem e-biuletynu i newslettera,

zniżki na szkolenia branżowe,

dostęp do specjalistycznych opracowań 
dotyczących przemysłu gościnnego,  wykonanych 
przez współpracujące z Izbą firmy consultingowe,

50% rabatu od cen cennikowych na banery 
reklamowe.


