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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA 

  

   

………………………………………     ……………………………… 
          Imię i nazwisko osoby uprawnionej                                                                                                         Data i miejscowość           

                do reprezentowania firmy 

 

 

 

………………………………………     ……………………………… 
      Stanowisko                                                                                                                                      Pieczątka firmowa  

 

……………………………… 
                                                                                                                                  NIP 

 

1. Niżej podpisany, działający jako *przedstawiciel, pełnomocnik, członek Zarządu, 

właściciel, upoważniony współwłaściciel [*niepotrzebne skreślić] 

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

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

(nazwa firmy, adres, nr telefonu, fax.) 

 

2. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie budownictwa zgodnie z art. 1 Statutu 

Śląskiej Izby Budownictwa 

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

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

(określenie przedmiotu działalności) 

 

3. Ilość zatrudnionych pracowników 

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

 

4. Deklaruję przystąpienie do Śląskiej Izby Budownictwa oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień Statutu. Uchwał władz Izby oraz czynnego udziału w jej 

pracach. 
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5. Deklaruję terminowe opłacanie składek członkowskich zgodnie z Uchwałą nr 7/KU 

Walnego Zgromadzenia Założycieli Śląskiej Izby Budownictwa z dnia 28.01.2002 r.  

z późniejszymi zmianami, które wynoszą: 

Ilość osób 

zatrudnionych w firmie 
Wpisowe 

Składka 

miesięczna 

do 9 osób 100 PLN 42 PLN 

od 10 do 20 osób 200 PLN 84 PLN 

od 21 do 50 osób 300 PLN 125 PLN 

od 51 do 150 osób 500 PLN 209 PLN 

pow. 150 osób 500 PLN 292 PLN 

 

Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości  

……………………………..zł 

Składka członkowska jest płatna w czterech równych ratach na koniec miesięcy: II, V, 

VIII, XI roku składkowego – na podstawie wystawionej noty statutowej. 

Opłaty członkowskie prosimy wpłacać na konto: 

Bank Zachodni WBK Oddział Chorzów 

90 1090 2024 0000 0001 0871 4597 

 

 

6. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Śląską Izbę Budownictwa podstawowych 

informacji i danych kontaktowych firmy innym podmiotom w celach marketingowych, 

promocyjnych, badawczych i innych zgodnie ze Statutem oraz na gromadzenie, 

przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych zgodnie z obowiązującym prawem 

polskim. (firma członkowska ma prawo do wglądu swoich danych oraz do ich 

poprawiania lub usunięcia) 

 

………………………………………………….. 

                                                                         (podpis) 

 

 

Stwierdzając zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z wymaganiami Statutu Izby, 

Prezydium Rady Izby Uchwałą nr ……………………… z dnia …………………… postanawia 

przyjąć na członka Śląskiej Izby Budownictwa ………………………………………………………. 


