
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
PODKRAKOWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Proszę o przyjęcie mojej firmy w poczet Członków Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Skawinie, Rynek 12

1. NAZWA FIRMY …………………………………………………………………………………………………………………

2. ADRES  FIRMY ………………………………………………………………………………………………………………….

3. TELEFON / FAX / KOMÓRKA …………………………………………………………………………………………….

4. E-MAIL ………………………………………………………………………………………………….………………………….

5. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA FIRMY ……………………………………………………………….……………

6. OSOBA UPOWAŻNIONA
    DO REPREZENTOWANIA FIRMY ……………………………………………………………..………………………..

Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  przechowywanie  i  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Podkrakowską  Izbę
Gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z
póź. zmian. / w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. 
Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. 

7. Status prawny firmy (właściwe zakreślić)

a) osoba fizyczna d)    spółka z ograniczoną odpowiedzialnością g) inny (jaki?)
b) osoba prawna e)    spółka jawna ……………………………………………..
c)     spółka cywilna f)    spółka komandytowa

5. Branża

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Podstawowa działalność firmy / zakres usług

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

6. NIP / REGON

…………………………………………… / ……………….…………………………………

8. Wpis do rejestru KRS, data wpisu, numer wpisu (jeśli dotyczy), data rozpoczęcia 
działalności
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Liczba zatrudnionych osób 

…………………………………………………………………………………………………



10. Chcę być informowany/na o szkoleniach, konferencjach organizowanych przez P.I.G. 
(właściwe zaznaczyć)

1. TAK 2. NIE

 Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Podkrakowskiej Izby Gospodarczej ujęte w jej
statucie.  Zobowiązuje się  do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności  Izby,
regularnego opłacania składek w wysokości 360 zł za rok, i sumiennego wypełniania uchwał Władz
Izby,  a  nadto  strzec  godności  Członka  Izby.  Zobowiązuję  się  do  uiszczenia  jednorazowej  opłaty
wpisowej w wysokości 50 złotych.

Miejscowość, data ………………………………………………….. 

………………………………………………………..
/pieczęć i podpis/

Po przyjęciu do Izby, Członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod
rygorem unieważnienia członkostwa (§ 7 pkt 4. Statutu) zgodnie z wysokością określoną w
drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Wpłaty dokonuje się na konto:

Bank PKO BP o/Skawina 59 1020 2892 0000 5102 0597 0373 

Wpłatę można podzielić na dwie raty – w terminie do 31 maja za pierwszą połowę roku i
do 31 grudnia za drugą połowę roku. 

______________________
Uwagi (wypełnia Podkrakowska  Izba Gospodarcza):

Data przyjęcia Firmy w poczet Członków ………………………………………………………………………………..

Numer Uchwały Zarządu ……………………………………………………………………………….……………….………

Odrzucono wniosek z powodu …………………………………………………………………………………………….1

1 Wypełnić, jeśli dotyczy


