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ZPP – kim jesteśmy?
ZPP jest największą organizacją pracodawców w
Polsce. (Na podst. danych KRS)
Zrzeszamy firmy każdej wielkości i z każdego sektora
gospodarki, a także branżowe organizacje
pracodawców.
ZPP nie jest związany z żadną partią ani organizacją
polityczną - nie popiera, ani nie zwalcza żadnej z nich.
Celem ZPP jest uczynienie z Polski najbardziej
przyjaznego biznesowi kraju na świecie. Dążymy do
tego poprzez możliwie najskuteczniejsze
reprezentowanie interesów Członków.

ZPP – co wspieramy?
• Wolność gospodarczą i swobodną konkurencję
• Zdrowy rozsądek i realizm

• Minimum regulacji
• Prosty i przyjazny system podatkowy i prawny
• Przejrzysty i rzetelny proces legislacyjny

ZPP w liczbach
ZPP 2022

Ok. 600 tys. osób pracujących w zrzeszonych firmach
54 tys. zrzeszonych firm w całej Polsce
16 organizacji regionalnych, 23 branżowych
Ponad 14

000 cytowań w mediach rocznie

Ponad 160 tysięcy followersów na Twitterze*
Ponad 130 tysięcy fanów na Facebooku
Miesięczny średni zasięg na Facebooku - ponad 740 tysięcy odbiorców
* Łączna liczba followersów na wszystkich powiązanych z ZPP profilach

ZPP – liderem w mediach społecznościowych

* Newspoint Monitoring Mediów, łączny zasięg Facebook, Twitter, LinkedIn za okres 01.2021-09.2021

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie
dzieją się rzeczy ważne
dla biznesu
1)

Biuro w Warszawie

2) Biuro w Brukseli
3) 16 prężnie działających
organizacji regionalnych

Zachodniopomorski ZPP
•

Debaty, seminaria, konferencje i spotkania z ekspertami, przedstawicielami władz
rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorcami

•

Aktywna współpraca z uczelniami wyższymi i jednostkami edukacyjnymi w regionie (m.in
działania w ramach Konwentów Nauk, wsparcie w tworzeniu efektywnych i praktycznych
studiów menedżerskich, oraz edukacji branżowej w kontekście zapotrzebowania lokalnego
rynku)

•

Aktywne uczestnictwo w pracach przy opiniowaniu rozporządzeń i ustaw gospodarczych

•

Aktywna praca w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na rzecz
zachodniopomorskich przedsiębiorców

•

Reprezentowanie interesów zachodniopomorskich przedsiębiorców w Radzie
Przedsiębiorczości

•

Stała, aktywna współpraca z Rzecznikiem MŚP

•

Kierunkowe działania dla branż, branżowi eksperci

•

Media – ZZPP jest najczęściej zapraszaną organizacją w regionie do komentowania,
wypowiedzi i rozmów na łamach regionalnych mediów (radio, prasa, TV, audycje autorskie
ZZPP z zapraszanymi gośćmi – Członkami ZZPP).

•

Cykliczne wyjazdy zorganizowane na wydarzenia ogólnopolskie ZPP

•

Projekty ZZPP na rzecz przedsiębiorczości w regionie, oraz partnerstwo w regionalnych
konkursach i plebiscytach

•

Projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i pracowników firm

•

Regionalne i ogólnopolskie spotkania networkingowe i wiele innych działań…

Zachodniopomorski ZPP – nasi liderzy

Robert Bodendorf
Prezes Zarządu

Diana Sinkiewicz
Wiceprezes Zarządu

Piotr Jasieniecki
Wiceprezes Zarządu

Robert Lewandowski
Wiceprezes Zarządu

ZPP wspiera małe
i średnie firmy
Od początku powstania ZPP konsekwentnie wspiera polski
sektor MSP.
W dialogu z decydentami promujemy rozwiązania prawne i
wszelkie inicjatywy, które ułatwiają działania małych i
średnich firm wspierając ich równą i uczciwą konkurencję z
dużymi graczami rynkowymi.

Nasze ostatnie sukcesy w obronie firm
4,9% zamiast 9% składki zdrowotnej dla „liniowców” w Polskim Ładzie
Powstrzymanie zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS
Uruchomienie narzędzi płynnościowych
(tarcza finansowa) w trakcie pierwszej fali epidemii

Powstrzymanie planowanego wzrostu płacy minimalnej do 4 tys. zł w 2023
Rozszerzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na większość branż
Zatrzymanie lockdownu w kolejnych falach pandemii
Zatrzymanie prac nad „testem przedsiębiorcy” i wiele innych…

Dlaczego warto do nas
dołączyć?
Wejście do dynamicznej, potężnej społeczności
przedsiębiorców
Uwiarygodnienie działania firm znaną wśród przedsiębiorców
marką
Dostęp do aktualnej wiedzy prawnej
Dostęp do platformy dobry.biz

Wsparcie ze strony Biura Interwencji ZPP

Platforma dobry.biz
Dobry.biz to platforma pomocy i współpracy dla członków
ZPP oraz członków wszystkich organizacji zrzeszonych w
ZPP.
W serwisie m.in. można skorzystać z rozbudowanej bazy
wzorów pism i przeczytać o zmieniających się przepisach
w cotygodniowym Biuletynie Prawo i Legislacja.

ZPP Assistance
Członkowie ZPP mogą dodatkowo korzystać z bezpłatnych
konsultacji prawnych związanych z codziennymi
problemami prawnymi. (bez analizy dokumentów
księgowych i procesowych)

Biuro Interwencji ZPP
W ramach pomocy Biuro może udzielić informacji prawnych i podjąć
interwencje, zwracając się do właściwych organów i instytucji.
W zależności od specyfiki sprawy Biuro może udzielić informacji
prawnych w zakresie zgłoszonego problemu, przedstawiając
przedsiębiorcy jego prawa i obowiązki, wskazać instytucje lub
organy właściwe do rozwiązania problemu i przedstawić możliwe
sposoby działania (bez obsługi sądowej)
Biuro może wystąpić z interwencją do właściwych organów władzy
publicznej w celu przeanalizowania sprawy i usunięcia
ewentualnych naruszeń. W uzasadnionych przypadkach podejmuje
interwencję również w organach nadrzędnych informując je o
zgłoszonych nieprawidłowościach w działaniach jednostek im
podległych.

Warunki współpracy z ZPP
• Mikrofirmy (do 9 zatrudnionych) –750 zł rocznie
• Małe firmy (od 10 do 49 pracowników) - 1500 zł rocznie

•

• Średnie firmy (od 50 do 250 pracowników) – 3000 zł rocznie
• Firmy powyżej 250 osób i/lub powyżej 50 mln Euro obrotu i/lub będących
oddziałem międzynarodowej korporacji – oferta indywidualna.
• Przy określaniu statusu przedsiębiorcy na podst. liczby zatrudnionych oraz
rocznego obrotu, postępując zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z
dnia 6 maja 2003 roku dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych
i średnich, bierzemy pod uwagę też dane podmiotów posiadających co
najmniej 25% udziałów w podmiocie, którego status jest określany.
• Składka płatna jednorazowo, za rok z góry (w całości lub w części można
wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu - do 0,15% kwoty wynagrodzeń
wypłaconych w poprzednim roku podatkowym).

https://www.zzpp.net.pl/deklaracjaczlonkowska.html

Dane adresowe
Kontakt
ul. Nowy Świat 33
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tel.: +48 726 702 777
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www.zzpp.net.pl

