
Dla firm polskich zainteresowanych rynkiem niemieckim  
oraz współpracą z firmami z Niemiec

Dlaczego warto dołączyć do grona firm członkowskich  
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)?

Członkostwo



Państwa korzyści

Kim jesteśmy?
•  oficjalnym przedstawicielstwem gospodarki niemieckiej  

na rynku polskim
•  znanym adresem kontaktowym dla firm niemieckich 

poszukujących w Polsce kooperantów, dystrybutorów, 
dostawców i poddostawców

•  jesteśmy w zasięgu ręki – główna siedziba znajduje się  
w Warszawie, biura i przedstawicielstwa w Katowicach,  
Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku

•  posiadamy biuro kontaktowe w Monachium
•  jesteśmy jedną z największych organizacji w gronie  

120 niemieckich izb bilateralnych (AHK) na świecie
•  współpracujemy z 80 regionalnymi izbami  

przemysłowymi (IHK) w Niemczech
•  zrzeszamy blisko 1000 firm członkowskich z Polski i Niemiec
•  współpracujemy z instytucjami, ministerstwami, lokalnymi 

decydentami oraz branżowymi i regionalnymi izbami  
w całej Polsce

•  reprezentujemy interesy firm członkowskich  
(np. poprzez spotkania komisji tematycznych i branżowych, 
spotkania grup roboczych z przedstawicielami  
administracji państwowej)

Pomagamy przy wprowadzeniu firmy, 
produktu i usługi na rynek niemiecki
•  udostępniamy informacje gospodarcze na temat rynku 

niemieckiego
•  proponujemy rozmowę doradczą 
•  oferujemy konsultacje inwestycyjno-rynkowe dla polskich 

przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na niemiecki  
rynek dotyczące warunków prawno-podatkowych  
oraz możliwości otrzymania dotacji

Oferujemy także:

•  usługi doradztwa rynkowego:
 –  indywidualne poszukiwanie klientów i partnerów  

handlowych
– analizy rynku
–  usługi targowe (wybór targów w Niemczech, zakup 

powierzchni targowej, budowa stoiska, organizacja  
spotkań z potencjalnymi klientami i partnerami  
z Niemiec)

–  dualny system odbioru i odzysku dla polskich  
producentów wprowadzających produkt na rynek  
niemiecki 

–  weryfikacja i sprawdzenie wiarygodności finansowej  
firmy w Niemczech

•  usługi doradztwa prawnego:
– otwarcie przedsiębiorstwa/spółki w Niemczech
–  pomoc przy rozpoczęciu działalności w Niemczech (biuro 

księgowe, bank, doradztwo podatkowe)
–  sporządzanie oraz sprawdzanie umów wg prawa polskiego  

i niemieckiego z zakresu prawa gospodarczego  
oraz prawa pracy

– tłumaczenia prawnicze
– zwrot podatku VAT
– uzyskanie niemieckiego Ust-ID
– europejskie postępowanie nakazowe

•  usługi doradztwa personalnego:
–  poszukiwanie pracowników na stanowiska specjalistyczne, 

menadżerskie oraz zarządcze w różnych branżach
– analizy wynagrodzeń

Dlaczego warto aktywnie korzystać  
z oferty członkowskiej?
•  aktywni zyskują najwięcej – członkostwo to około 150 okazji  

w roku do nawiązania kontaktów podczas:
– cyklicznych spotkań klubowych dla kadry zarządzającej
– spotkań tematycznych i konferencji
– biznesowych spotkań networkingowych
–  spotkań grup roboczych i komisji, przykładowo ds. HR, 

logistyki, zamówień publicznych, gazu i energii, compliance 
–  okazjonalnych spotkań np. festyny, turnieje,  

Oktoberfest
– spotkań promujących firmę/produkt/usługę

•  aktywni śledzą spotkania tematyczne online  
na www.ahklive.pl  

•  aktywni prezentują oferty i informacje o firmie  
po zalogowaniu na portalu dla firm członkowskich  
www.e-ahk.pl  

•  aktywni wykorzystują media izbowe do promowania firmy 
wśród odbiorców w Polsce i w Niemczech 

•  firmy członkowskie biorą udział w organizowanych przez nas  
na zlecenie strony niemieckiej giełdach kooperacyjnych, 
wyjazdach studyjnych oraz misjach handlowych do Niemiec

•  firmy członkowskie polecane są w pierwszej kolejności 
w przypadku kierowanych do nas zapytań w ramach 
świadczonego przez nas doradztwa rynkowego i prawnego  

•  firmom członkowskim umożliwiamy korzystanie z naszego logo 
celem budowania wizerunku firmy

Jesteśmy źródłem informacji
•  firmom członkowskim udostępniamy bazę teleadresową 

firm zrzeszonych oraz raporty i publikacje firm na portalu 
członkowskim www.e-ahk.pl   

•  wydajemy „Wiadomości Gospodarcze” (Wi) – biznesowy 
dwumiesięcznik w językach polskim i niemieckim oraz 
newslettery: gospodarczy i prawno-podatkowy 

•  dla firm zainteresowanych współpracą pomiędzy  
Polską a Niemcami w zakresie zrównoważonego  
wytwarzania energii, jej wydajności oraz technik ochrony  
środowiska stworzyliśmy portal informacyjny  
www.econet-poland.pl   

•  bieżące informacje na temat edukacji dualnej  
oraz organizowanych przez nas szkoleń i kształcenia  
zawodowego prezentujemy na www.edunet-poland.pl  

Kształcimy i dokształcamy
•  we współpracy z przedsiębiorcami pomagamy w tworzeniu  

klas patronackich i upraktycznianiu nauki zawodu
•  organizujemy dualne egzaminy zawodowe
•  przeprowadzamy egzaminy niemieckiego języka  

biznesowego PWD
•  certyfikujemy  znajomość języka niemieckiego  

w firmach – audyt językowy
•  organizujemy specjalistyczne kursy języka niemieckiego,  

np. sprzedaż w Niemczech
•  organizujemy szkolenia otwarte i in-house w Polsce  

i w Niemczech, głównie o tematyce transgranicznej,  
np. dla eksporterów



Państwa kontakt w AHK Polska:

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 
Miodowa 14

00-246 Warszawa
www.ahk.pl

Serwis Członkowski

Warszawa
T. + 48 (22) 53 10 545, -517, -539

ms@ahk.pl

Gdańsk
T. + 48 (22) 53 10 516

gdansk@ahk.pl

Katowice
T. +48 (32) 238 71 46

katowice@ahk.pl

Poznań
T. +48 (61) 227 54 95

poznan@ahk.pl

Wrocław
T. + 48 (71) 794 83 35

wroclaw@ahk.pl


