Załączniki do uchw ał y nr 14/2008
Zarządu Stow arzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000
z dnia 08.12.2008
w sprawie zmiany oferty dla członków wspierających.

ZAŁĄCZNIK 1

Składka członków wspierających (wpłata roczna)
1. podstawowa, dla firm kategorii:
 mikroprzedsiębiorstwo: 500,- PLN
 MSP: 1500,-PLN
 duŜe: 3000,-PLN
2. pełna, dla kaŜdej kategorii firm zwiększona o 50 % w stosunku do podstawowej
3. indywidualnie negocjowana
WYJAŚNIENIE
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE (źródło: Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003,
dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003)
a).
zatrudnienie w średnim przedsiębiorstwie (organizacji) nie moŜe przekraczać 249 osób a
roczny obrót 50 mln EUR i/lub wartość całkowitego bilansu rocznego nie przekracza 43 mln
EUR,
b).
małe przedsiębiorstwa (organizacje) muszą spełniać łącznie następujące warunki:
zatrudnienie do 49 osób, roczny obrót i/lub wartość całkowitego bilansu rocznego nie większy niŜ
10 milionów EUR,
c).
do mikroprzedsiębiorstw zaliczają się organizacje zatrudniające mniej niŜ 10 osób, mające
obroty nie większe niŜ 2 mln EUR
d).
dodatkowym warunkiem, dla wszystkich kategorii, jest ograniczenie do 25% udziału innych
podmiotów w kapitale lub prawie głosu.
ZAŁĄCZNIK 2

Oferta dla członków wspierających
A.

Oferta w ramach podstawowej stawki pomocy finansowej
1. szkolenia i konferencje dotyczące systemów zarządzania środowiskowego (ISO
14001/ EMAS) - w ramach Klubu Pełnomocnika (ulgi finansowe 20% dla dwóch,
skierowanych przez Członka uczestników, na kaŜdym organizowanym szkoleniu),
2. bezpłatny udział jednego uczestnika, skierowanego przez członka, w jednodniowych
spotkaniach tematycznych (organizowanych 2 razy w roku);
3. informacja o projektach nowych rozwiązań ISO/EMAS/komitetów normalizacyjnych,
4. zagwarantowany bezpłatny dostęp do strony internetowej, zawierającej bazy danych,
w tym o szkoleniach z zakresu zarządzania środowiskowego, materiały informacyjnoszkoleniowe, porady, serwis prawny (www.eko-net.pl; www.pfiso14000.org.pl),
5. dyŜury konsultanta EMAS / ISO14001 (raz w miesiącu telefoniczne porady),
6. rekomendowana lista konsultantów, współpracujących z Forum (moŜliwość
skorzystania z odpłatnych porad konsultacyjnych),
7. „wsparcie komunikacyjne” z firmami certyfikującymi, organizacja spotkań z tymi
firmami i auditorami oraz ciałami akredytującymi,
8. organizacja klubów branŜowych dla zainteresowanych (np. energetyczny),
pracujących w określonych obszarach zainteresowań,

9. wsparcie lobbingu projektów przygotowanych w ramach klubów branŜowych (np.
projekty legislacyjne)
10. projekty edukacyjne, wymiana doświadczeń, wizyty studyjne w wybranych
organizacjach (w tym chcących zaprezentować swoją działalność, produkty, systemy
zarządzania),
11. organizacja dla zainteresowanych „wymiany” audytorów wewnętrznych,
12. moŜliwość stosowania logo forum na dokumentach i papierach firmowych,
13. prezentacja logo firmy na listach członków (w tym na stronie internetowej),
B.

C.

Oferta w ramach pełnej stawki pomocy finansowej (dodatkowo, wraz z poz. A)
1. szkolenia i konferencje dotyczące systemów zarządzania środowiskowego (ulgi
finansowe 30% dla wszystkich skierowanych przez Członka uczestników, na kaŜdym
organizowanym szkoleniu; niesumujące się z ulgą 25%),
2. dedykowane szkolenia i instruktaŜe, nieobciąŜone marŜą („po kosztach”),
3. w ramach dyŜurów konsultanta moŜliwość skorzystania z jednego
(mikroprzedsiębiorstwa) lub dwóch (MSP, duŜe) bezpłatnych dni porad (w roku), na
miejscu w firmie (Członek pokrywa tyko koszty dojazdu i zakwaterowania eksperta),
4. bezpłatna reklama firmy w ramach organizowanych paneli szkoleniowokonferencyjnych (moŜliwość skorzystania z powierzchni reklamowych, prezentacja
firmy, wystąpienie przedstawiciela),
5. bezpłatna reklama w przygotowywanych wydawnictwach oraz na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
Oferta w ramach indywidualnie negocjowanej stawki pomocy finansowej
1. prezentacja specjalnych (wyłącznych) reklam podczas szkoleń i konferencji,
w wydawnictwach i na stronie internetowej forum,
2. preferencyjne stawki konsultantów i doradców.

