
 

OPŁATY CZŁONKOWSKIE 
 

LICZBA PRACOWNIKÓW* 
SKŁADKA ROCZNA 

(w PLN) 
JEDNORAZOWE WPISOWE 

(w PLN) 

Jednoosobowa działalność gospodarcza 360,00 250,00 

2-5 540,00 300,00 

6-20 1 140,00 400,00 

21-49 2 760,00 500,00 

50-100 4 080,00 700,00 

101-199 5 280,00 1 000,00 

200-249 6 600,00 1 300,00 

250-500 7 920,00 1 600,00 

501-1000 9 240,00 1 900,00 

>1001 10 560,00 2 200,00 

*pod pojęciem pracowników rozumiemy wszystkie osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz przedsiębiorcy bez względu na 
rodzaj umowy (umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie B2B itp.). 

 
Wysokość składek i wpisowego określa uchwała Rady Izby z dnia 30 marca 2022r. 

 
Zgodnie z §14 Statutu Izby składka opłacana jest do 10 marca za dany rok z góry. W przypadku przystąpienia do 
Izby nowego Członka w trakcie trwającego roku kalendarzowego składka powinna być opłacona wraz z wpisowym 
w chwili złożenia ankiety i deklaracji członkowskiej. W przypadku przystąpienia do Izby w drugim półroczu roku 
kalendarzowego należna składka za dany rok stanowi połowę składki rocznej. 

 
Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego mogą zaliczyć 
w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym 
kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących 
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (w przypadku przedsiębiorców płacących podatek 
dochodowy od osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do 
kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł). 
Podstawą prawną jest: 
1. ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust.1 pkt 30 lit.b z późniejszymi zmianami) - 
dla członków prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, w formie spółek handlowych osobowych 
i w formie spółki cywilnej. 
2. ustawa z 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 37 lit.c z późniejszymi zmianami) - 
dla członków mających osobowość prawną. 
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