ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY KAMIENIARSKIEJ
58-150 STRZEGOM, UL. T. KOŚCIUSZKI 2
tel./fax.: 74 855 12 28

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Przystępujący do ZPBK:

…………………………………………………………...………...............…………
(dokładna nazwa firmy lub imię i nazwisko [dotyczy osoby fizyczne])

…………………………………………...……...............……………………………
NIP:

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

Adres firmy:

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

Numer kontaktowy:

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

Strona www:

…………………………...………… e-mail: …..…….....…......……………………

Nazwisko i imię reprezentanta: …………………………………………….....................……………………………
Numer telefonu:

.......................................................e-mail: …..…….....…......…………………..

Adres korespondencyjny:

………...……………………………………...............………………………………
(jeśli jest inny niż adres firmy)

Osoba wprowadzająca do ZPBK: .............................................................................................................
(prosimy podać nazwisko członka ZPBK, który zachęcił do wypełnienia deklaracji)

Zakres działalności:
kamieniarstwo
budowlane
(krawężniki,
kostka, płyty)

kamieniarstwo
dla odbiorcy
indywidualnego
(parapety, blaty)

nagrobki

brukarstwo

montaż
wyrobów
kamieniarskich

narzędzia,
maszyny,
chemia

handel
kamieniem,
hurtownia

inne

jakie?

Liczba zatrudnionych pracowników: ………………………
Wyżej wymieniona osoba, jako przystępująca do związku przyjmuje wszelkie prawa i obowiązki członka Związku wynikające ze statutu Związku i zobowiązuje się do przyjmowania
decyzji podejmowanych przez Zarząd Związku w ramach umocowania prawnego wynikającego ze statutu Związku.
Wyrażam
zgodę
na
gromadzenie
i
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
dla
celów
związkowych
29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………….........……………........

zgodnie

z

Ustawą

z

dnia

….………......………..........…………………………….

Data przystąpienia do ZPBK

Czytelny podpis i pieczątka przystępującego
do Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej

DODATKOWA INFORMACJA:
Na podstawie § 8 pkt. 1 Statutu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej członek Związku przyjmuje na siebie obowiązek opłacania składek członkowskich.
Zgodnie z Uchwałą Numer 5/04/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. XX Walnego Zjazdu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, opłata statutowa - składka miesięczna
wynosi:
1.
dla firm zatrudniających
2.
dla firm zatrudniających
3.
dla firm zatrudniających
4.
dla firm zatrudniających

do 5 pracowników
od 6 do 10 pracowników
od 11 do 20 pracowników
powyżej 20 pracowników

- 30,00 zł/miesiąc;
- 100,00 zł/miesiąc;
- 150,00 zł/miesiąc;
- 200,00 zł/miesiąc.

Nowi członkowie są zobowiązani do opłacenia składek członkowskich za pół roku z góry.
Nowi członkowie, którzy byli wcześniej byli członkami ZPBK i zostali skreśleni z listy, są zobowiązani do opłacenia składek członkowskich za rok z góry.

Decyzja Zarządu ZPBK:

NIP: 695-13-88-811
REGON: 390752210

http://www.zpbk.pl
e-mail: poczta@zpbk.pl

KRS: 0000093152
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data rejestracji: 17 MAJ 2000 ROK
BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 O/STRZEGOM
Numer konta: 54 1090 2242 0000 0005 7805 3883

