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Oświadczenie o przystąpieniu do Organizacji Forum Gospodarcze Związek Pracodawców 

Północnej Wielkopolski  Lewiatan. 

 

1.Nazwa Firmy ........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Kod pocztowy /miejscowość/…………………………………………………………………………….. 

  Ulica nr domu ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Telefon …………………………………………………………………………………………………………….. 

4.NIP i PKD         …………………………………………………………………………………………………… 

5.Adres email ……………………………………………………………………………………………………….. 

6.Strona www ………………………………………………………………………………………………………. 

7.Imię i nazwisko osoby zarządzającej ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.Wielkość zatrudnienia /liczba pracowników/……………………………………………………… 

9.Krótki opis działalności firmy ……………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

10.Zgoda na wysyłkę dokumentów księgowych tylko drogą elektroniczną  

X  Wyrażam zgodę na wysyłkę dokumentów tylko drogą elektroniczną 

11.Składając niniejszą deklarację oświadczam: 

a/oświadczam, że jestem uprawnion(a,y) do skutecznego złożenia powyższych oświadczeń, 

w tym zakresie przystąpienia do organizacji oraz przyjęcia w imieniu przystępującego 

pracodawcy zobowiązania do opłacania składek członkowskich oraz realizacji obowiązków 

wynikających ze Statutu Forum Gospodarczego Związek Pracodawców Północnej 
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Wielkopolski  Lewiatan . 

b/oświadczam, że z chwilą wejścia w życie uchwały zarządu Związku Pracodawców w 

sprawie przystępującego pracodawcy w poczet członków ,przystępujący pracodawca 

przestrzegać będzie postanowień Statutu jak i uchwał władz oraz terminowo opłacać 

składki członkowskie, dokonywać aktualizacji danych oraz informować organizację  o 

zmianach danych do sprawnego kontaktu. 

c/wyrażam zgodę na wysyłanie przez Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej 

Wielkopolski informacji handlowych i materiałów reklamowych drogą elektroniczną  na 

adres email zadeklarowany powyżej jako adres przystępującego pracodawcy. 

d/oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności cywilnej , której mogę podlegać w 

przypadku wyrządzenia organizacji pracodawców , jakiejkolwiek szkody związanej ze 

złożeniem oświadczeń nie zgodnych ze stanem faktycznym.  

12.Składka członkowska zaliczana jest w poczet kosztów uzyskania przychodu 0,15 

funduszu płac z roku ubiegłego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

12.03.2002r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest 

zaliczana w koszty uzyskania przychodu .(Dz.U. z 2002 r. nr 34 ,poz.310 ze zm). 

13.Dokumenty niezbędne do przystąpienia do organizacji Związku Pracodawców: 

a/Niniejsza deklaracja członkowska  

b/Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 

uchwała właściwych organów statutowych w sprawie przystąpienia do organizacji (jeśli 

wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej) 

 

 

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

Miejscowość , data                                                     pieczątka, podpis osoby upoważnionej  

                                                                                       do reprezentacji  

 

 

                  


