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Adresat: 

 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA  
PRZEDSIĘBIORCÓW WŁOSKICH W POLSCE 
“CONFINDUSTRIA POLONIA” 

 
 
 

WNIOSEK O CZŁONKOWSTWO  
 

(Oryginał wniosku należy przesłać do siedziby stowarzyszenia oraz e-mailem w odpowiedzi na niniejszą wiadomość) 

 

Niżej podpisany _____________________________________________________________ działający  

□ w imieniu własnym jako osoba fizyczna ALBO 

□ jako osoba uprawniona do reprezentacji w imieniu osoby prawnej, tj:  

____________________________________________________________________________ 

                                                                          [nazwa] 

działającej w sektorze: □ handlowym; □ przemysłowym; □ usługowym; □ budowlanym;  

□ nieruchomości; □ transportowym; □ rolniczym; □ innym, której przeważającym przedmiotem 

działalności jest: _____________________________________________________________________ 

z siedzibą w : ____________________  pod adresem ____________________________________

  

kontakt tel. ______________ adres strony internetowej______________ adres e-mail:______________ 

wysokość obrotów w poprzednim roku ___________________________________________________ 

liczba pracowników na koniec poprzedniego roku) __________________________________________ 

KRS ______________________ REGON ______________________ NIP _______________________ 

niniejszym składa wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Włoskich 

w Polsce „Confindustria Polonia” z siedzibą we Wrocławiu, wpisanego do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000827755 i posiadającego numer NIP:  8992876098 
 
o statusie: 
 
□ Członka Stałego ALBO 
 
□ Członka Stałego – „Członka Strategicznego” ALBO 
 
□ Członka Honorowego ALBO 
 
□ Członek Grupowy 
 
 
Informacja o członkostwie w innych stowarzyszeniach, izbach gospodarczych lub podobnych 
organizacjach: 

____________________________________________________________________________[nazwa] 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami aktualnego Statutu Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Włoskich w Polsce „Confindustria Polonia”, zgadzam się na stosowanie postanowień 
Statutu, w tym wszystkich praw i obowiązków z niego wynikających, oraz zobowiązuję się przestrzegać 
postanowień Statutu, jak również uchwał i regulaminów wydanych przez organy Stowarzyszenia, w 
szczególności Kodeksu Etycznego. 
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Przez cały okres członkostwa w Stowarzyszeniu zobowiązuję się do uiszczania składki rocznej w 
wysokości określonej przez właściwy organ Stowarzyszenia [załącznik nr 1 zawiera informację o 
aktualnej wysokości składek] oraz do aktualizowania danych podanych w niniejszym wniosku 
niezwłocznie po wystąpieniu zmian, nie później niż na koniec każdego roku kalendarzowego. 
 
 
________________________________   ________________________________ 
[data, czytelny podpis, pieczęć firmowa]   [data, czytelny podpis, pieczęć firmowa] 
 
 
Załącznik nr 1 do deklaracji członkowskiej – informacja o aktualnej wysokości składek 
 
 
 
• Członkowie Stali: 

 

 

• Członkowie Stali – „Członkowie Strategiczni”: 

                    o opłata dwukrotnie wyższa od ww. odpowiedniej wartości składki  

 

• Dodatkowy: 

o Grupowy - Osoby fizyczne – krajowe PLN: 2500 

o Grupowy - Osoby fizyczne - zagraniczne PLN: 4500 

 

Wniesienie opłat nastąpi przelewem bankowym po podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o 

przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr: 

PL09 1240 6670 1111 0010 9942 9806 

 

Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji: 

 
 
________________________________   ________________________________ 
[data, czytelny podpis, pieczęć firmowa]   [data, czytelny podpis, pieczęć firmowa] 

 

 

o 500 PLN : dla Start-upów (obowiązuje tylko w pierwszym roku ich rejestracji)  

o 1.500 PLN : dla członków zatrudniających do 15 pracowników; 

o 2.500 PLN : dla  członków zatrudniających od 16 do 100 pracowników; 

o 4.500 PLN : dla  członków zatrudniających powyżej 100 do 500 pracowników; 

o 8.000 PLN : dla  członków zatrudniających powyżej 500 pracowników 

 



 

 

 

 

Wrocław ul. Wawrzyniaka 6, 53-022 Polonia, Tel. +48 71 721 51 11 

NIP 8992876098 REGON 38551978400000 

info@confindustria.pl segreteria@confindustria.pl 
 

 
Załącznik nr 2 do deklaracji członkowskiej – oświadczenie o niekaralności 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

 

Oświadczam, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w  art. 585, art.587, art.590 i w art.591 Kodeksu 

spółek handlowych, ani za przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nie toczyło się 

także wobec mnie ani nie toczy się postępowania w przedmiocie skazania za ww. przestępstwa. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenia o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa wyżej, a także przyjmuję do wiadomości, że wystąpienie tych 

okoliczności wobec któregokolwiek z osób uprawnionej do reprezentacji członka Stowarzyszenia lub 

posiadającej uprawnienia wspólnika, może stanowić podstawę do wykluczenia i utraty członkostwa. 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
[data, czytelny podpis, pieczęć firmowa]   [data, czytelny podpis, pieczęć firmowa] 

Załącznik nr 3 do deklaracji członkowskiej – oświadczenia dotyczące danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Włoskich w Polsce z siedzibą 

we Wrocławiu moich danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, mail, adres, data urodzenia, 

PESEL i innych, jak również danych dotyczących reprezentowanego przeze mnie podmiotu (np. nazwa, 

sektor i przedmiot działalności, dane osób do kontaktu, wysokość obrotów i liczba zatrudnionych, 

zawartych w deklaracji członkowskiej lub przekazywanych Stowarzyszeniu w okresie członkostwa. 

Cele przetwarzania obejmują m.in.: przesyłanie biuletynów informacyjnych, zaproszeń na wydarzenia, 

wysyłanie informacji marketingowych. Powyższe dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, 

chyba że na podstawie decyzji organu państwa, wyroku sądowego lub przepisu prawa. 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), zostałem 

poinformowany o tym, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Włoskich w 

Polsce z siedzibą we Wrocławiu, 

2) Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie niniejszej zgody lub przepisów prawa 

dopuszczających takie przetwarzanie, w celach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu, 

do momentu wycofania mojej zgody, o ile nie będzie podstawy w przepisach prawa do dalszego 

przetwarzania tych danych, 
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3) Odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby wchodzące w skład organów 

Stowarzyszenia lub upoważnione przez te organy do przetwarzania danych osobowych, 

4) Mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, z 

zastrzeżeniem praw Stowarzyszenia wynikających z przepisów prawa, 

5) Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym 

momencie, z zastrzeżeniem przetwarzania dozwolonego na podstawie przepisów prawa bez 

potrzeby uzyskiwania zgody osoby, której dane dotyczą, 

6) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, 

7) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie 

uniemożliwi nabycie lub kontynuację członkostwa w Stowarzyszeniu. 

 
 

 

________________________________   ________________________________ 
  
[data, czytelny podpis, pieczęć firmowa]   [data, czytelny podpis, pieczęć firmowa] 
 
 
 


