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 Regulamin Członkostwa w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego  
 
 

§ 1  
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa procedurę przyjęcia nowych członków oraz 
ustania członkostwa, a także wysokość i tryb płatności składek członkowskich w IGHP, zwanej dalej Izbą.  
2. Podstawą niniejszego Regulaminu jest Statut Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.  
3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Statutu 
Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.  
 

§ 2  
 

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych 
w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności, wobec organów państwowych i samorządowych.  
 

§ 3  
 

1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje po złożeniu przez kandydata na piśmie deklaracji 
członkowskiej o przystąpieniu do Izby i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, a także po dokonaniu 
płatności na rzecz Izby, o których mowa w § 4 Regulaminu.  
2. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
3. Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej Izby www.ighp.pl 
4. Oryginał prawidłowo wypełnionej i podpisanej (przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 
ubiegającego się o członkostwo w Izbie) deklaracji członkowskiej, wraz z aktualną kopią odpisu z KRS 
lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, kandydaci na członków powinni przesłać 
do Biura Izby pocztą, na adres: ul. Mickiewicza 9 m. 4, 01-517 Warszawa oraz skany tych dokumentów 
e-mailem na adres ighp@ighp.pl lub faxem na numer: 0 22- 321 8429.  
5. Przesłana kompletna deklaracja członkowska jest podstawą do zawiadomienia kandydata o terminie, 
w którym Zarząd Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia 
w poczet członków Izby.  
6. Kandydat może być przyjęty w poczet członków Izby bez konieczności obecności na posiedzeniu 
Zarządu, na którym podejmowana będzie uchwała, o której mowa w ust. 5. Zarząd Izby może 
zadecydować o zaproszeniu na swoje posiedzenie przedstawiciela podmiotu ubiegającego się 
o członkostwo.  
7. Przyjęcie w poczet członków Izby zostaje potwierdzone niezwłocznie listownie lub e-mailem, po którym 
Biuro Izby prześle certyfikat członkostwa. Członek Izby otrzymuje certyfikat członkostwa najpóźniej w 
ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd Izby uchwały o przyjęciu nowego członka do Izby.  

 
§ 4  

 
1. Członkowie Izby zobowiązani są do dokonywania płatności na rzecz Izby na warunkach określonych 
w uchwale nr 3 IGHP z 12.12.2002 roku a także w uchwale nr. 1 II WZ IGHP z dnia 22.06.2006 roku, 
w szczególności do wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich.  
2. Wysokość składek członkowskich określona jest w następujących kwotach:  
a) obiekty hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty) - 10 zł rocznie za każdą jednostkę mieszkalną – pokój, 
plus wpisowe w kwocie 200 zł,  
b) schroniska, domy wycieczkowe - 5 zł rocznie /od każdego łóżka/, plus wpisowe 200 zł,  
c) zakłady gastronomiczne samodzielne - 5 zł rocznie od każdego miejsca konsumpcyjnego, plus 
wpisowe 200 zł,  
d) szkoły wyższe, średnie, fundacje, stowarzyszenia - 500 zł rocznie, plus wpisowe 200 zł,  
e) przedsiębiorstwa /firmy/ 3000 zł rocznie + wpisowe 5000 zł.  
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3. Kwota pierwszej składki jest płatna zależnie od daty przyjęcia podmiotu do Izby, w rozliczeniu pełnych 
miesięcy, kolejne składki wpłacane w dwóch ratach: do 30.06. i do 31.12.  
4. Ustanie członkostwa w Izbie nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty składki członkowskiej za rok 
kalendarzowy, w którym to następuje, z wyjątkiem, o którym mowa w § 4 ust. 5 poniżej.  
5. Obowiązek zapłaty składki członkowskiej w danym roku kalendarzowym wygasa, jeżeli członkostwo 
ustało nie później niż do 31 marca danego roku.  
 

§ 5 
 

1. W szczególnych przypadkach, na pisemny, uzasadniony czynnikami obiektywnymi wniosek członka 
Izby, możliwe jest odroczenie płatności składki lub rozłożenie jej na raty albo umorzenie części lub całości 
składki członkowskiej.  
2. Decyzje, o których mowa w § 5 pkt. 1 podejmuje Zarząd Izby, na wniosek Sekretarza Generalnego 
IGHP.  
 

  § 6 
 

1. Członkostwo w Izbie ustaje na zasadach określonych w § 14 Statutu Izby, w szczególności w skutek:  
a) wystąpienia z Izby,  
b) skreślenia z listy członków,  
c) wykluczenia.  
2. Rezygnacja z członkostwa następuje na pisemny wniosek członka Izby, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu rezygnacji i pod warunkiem uregulowania składek zgodnie z § 4 ust. 4 
Regulaminu.  
3. Pisemny wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 2 należy złożyć lub przesłać pocztą lub e-mailem do Biura 
Izby: ighp@ighp.pl 
4. Sekretarz Generalny IGHP, po zasięgnięciu opinii Prezesa IGHP, z zachowaniem właściwych 
postanowień § 4 Regulaminu, pisemnie powiadamia członka Izby o przyjęciu rezygnacji.  
5. W zakresie rezygnacji, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. b) i c), stosuje się przepisy Statutu Izby 
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i odpowiednio przepisy Regulaminu.  
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