Pieczątka firmy

............................................

dnia .....................................

DEKLARACJA
przystąpienia do Północnej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Szczecinie.

Reprezentując........................................................................................................................................................................
oświadczam, że po zapoznaniu się z obowiązującym Statutem Północnej Izby
Gospodarczej:
1. Deklarujemy przystąpienie do Północnej Izby Gospodarczej z siedzibą w
Szczecinie.
2. Zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Izby.
3. Zobowiązujemy się do terminowego wpłacania składek członkowskich w
wysokościach określonych Statutem Izby.
4. Zobowiązujemy się do aktywnego uczestnictwa w pracach Izby.

....................................................................

................................................................

Imię i Nazwisko

Podpis

Niniejszym, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych, znajdujących się na
Deklaracji, zezwalam na marketingowe ich wykorzystanie w ramach statutowej działalności Północnej Izby
Gospodarczej w Szczecinie – dane przekazuję dobrowolnie.

.........................................................................

Podpis

Niniejszym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest
założenie ewidencji Członków Północnej Izby Gospodarczej. Informacje zawarte w ankiecie
mają służyć do właściwego zbudowania struktur, programu działania i rozwoju Izby, które w
sposób możliwie najpełniejszy odpowiadałyby potrzebom jej Członków.

1. Pełna nazwa Firmy .......................................................................................................................................................................
2. Adres ............................................................................................................................................................................................
3. NIP ............................................................................................................................................................
4. tel ................................................................................................. fax ...................................................................................................
5. e-mail.............................................................. www.............................................................
6. Kontakt /osoba upoważniona/ ..............................................................................................................................................
7. Znajomość języków .....................................................................................................................................................................
8. Branża podstawowa .....................................................................................................................................................................
9. Branża uzupełniająca ..................................................................................................................................................................
10. Na jakim obszarze działa firma ?
□ Szczecin □ woj. zachodniopomorskie □ Polska □ Europa □ Świat
11. Obrót roczny
□ do 500.000 PLN

□
□
□
□

500.001 do 1.000.000 PLN

□
□

reprezentacja i integracja środowiskowa

1.000.001 do 5.000.000 PLN
5.000.001 do 10.000.000 PLN

powyżej 10.000.000 PLN
12. Liczba zatrudnionych osób ...................................................................................................................................................
13. Rok założenia firmy .....................................................................................................................................................................
14. Forma własności ............................................................................................................................................................................
15. Deklaruję chęć uczestnictwa mojej firmy w pracach:
a) Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
b) w Oddziale Izby w: Świnoujściu/ Wałczu/ Koszalinie/ Myśliborzu/ Choszcznie
16. Jakich działań ze strony Izby i jakich korzyści dla firmy oczekujecie Państwo przynależąc
do niej ?:
□ lobbing
□ kształcenie zawodowe

□

informacje gospodarcze

inne /jakie ?/ .........................................................................................................................................................................
17. Jakim obszarem działania są Państwo zainteresowani ?:
□ Szczecin □ woj. zachodniopomorskie □ Polska □ inne kraje /jakie ?/....................
.................................................................................................................................................
18. Krótki opis działalności: ..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Niniejszym, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych, znajdujących się na
Deklaracji, zezwalam na marketingowe ich wykorzystanie w ramach statutowej działalności Północnej Izby
Gospodarczej w Szczecinie – niniejsze dane przekazuję dobrowolnie.

...........................................................

Podpis

