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Wejherowo dnia

2018

Nr ewidencyjny członka
Izby
(pole wypełnia RIP NORDA)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Nazwa
firmy

Adres

kod pocztowy

,
miejscowość

ulica

nr

pieczątka firmowa

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie na
zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz wyrażam
zgodę na opłacenie składek członkowskich na zasadach przyjętych w statucie Izby.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków deleguje się następującą osobę

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej /czytelnie imię i nazwisko/

Załączniki* ( *niepotrzebne skreślić)
1.Wyciąg z KRS, 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

ROCZNA KARTA INFORMACYJNA FIRMY
1.

Adres firmy www, e-mail, telefon:

adres www

e-mail

telefon

2.

Skrócona nazwa firmy (jeżeli firma jej używa)

3.

NIP:

4.

Krótki opis firmy (od kiedy działa, jak się zmieniała, czym się zajmuje, itp.)
4.1.

Data założenia firmy:

4.2.

Średnia ilość osób zatrudnionych (niezależnie od sposobu
zatrudnienia: umowa o pracę, umowy cywilno –prawne, umowy o
współpracy, itp.).
Chcielibyśmy, aby w nagłówku naszej strony www ukazywała się suma ile osób zatrudniają
wszystkie firmy zrzeszone w izbie i stąd nasza prośba. Jednocześnie prosimy o zaznaczenie czy
pole to może być widoczne na stronie www izby w zakładce o
waszej firmie:
TAK
NIE

4.3.

Średnioroczne obroty netto firmy
(pole nieobowiązkowe!).

4.1.

Spółki powiązane:
1.
2.
3.
4.
5.

4.2.

Wybór sekcji, do których firma chce przystąpić:
Sekcja turystyki i hotelarstwa
Sekcja szkolnictwa Praktyk, zatrudnienia i spraw pracowniczych
Sekcja Budownictwa
Sekcja Produkcji
Sekcja handlu
Sekcja usług
Inna sekcja

4.3.

Typ prowadzonej działalności - zaznaczyć jeden z listy poniżej:
Pozarolnicza działalność gospodarcza (wykonywana samodzielnie)
Spółka cywilna prowadzona również ze współmałżonkiem
Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo - akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-komandytowa
Spółka akcyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka inna

OŚWIADCZENIE
1. Stosownie do ustawy o danych osobowych niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie
informacji z „NORDY” Regionalnej Izby Przedsiębiorców której jestem członkiem na
wskazany adres mailowy:
e-mail

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie tzw. „informacji istotnych” w formie wiadomości sms na
numer telefonu komórkowego:
telefon

data i czytelny podpis

