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OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ORGANIZACJI „PRACODAWCY POMORZA” 

Nazwa/Firma Pracodawcy (pełna) 

 
 

Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu 

    

Telefon  NIP Adres e-mail Strona www 

    

Wielkość zatrudnienia   Pracowników 

Wyrażam zgodę na kierowanie korespondencji również faksem lub pocztą elektroniczną na wskazany adres:  

Kod pocztowy i miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu 

    

Faks Adres e-mail 

  

Do kontaktów z organizacją deleguję:  

Imię i Nazwisko / stanowisko Telefon komórkowy  Adres e-mail 

   

Deklaruję chęć uczestniczenia w działalności następujących sekcji branżowych lub forach tematycznych 

(proszę wybrać maksymalnie 2 wiodące sekcje i fora) – właściwe zaznaczyć X 

Sekcja Budownictwa i Infrastruktury □ 

Sekcja Hotelarstwa i Turystyki □  

Sekcja Ochrony Zdrowia □ 

Sekcja Doradztwa Biznesowego i Prawnego □
 Sekcja Przemysłu i Gospodarki Morskiej □ 

Sekcja Nauki i Szkolnictwa Wyższego □ 

Sekcja Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego □ 

Sekcja Transportu i Motoryzacji □ 

Sekcja Handlu i Usług □ 

Sekcja Finansowo – Ubezpieczeniowa □ 

Sekcja PR i Marketingu □ 

Sekcja IT □ 

Forum Kobiet Biznesu □ 

Forum Młodych Przedsiębiorców□ 
 

Ponadto wyrażam chęć działania w ramach Oddziału____________________________ „Pracodawców Pomorza” 
 

Niniejszym deklaruję przystąpienie do organizacji pracodawczej „Pracodawców Pomorza”, na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 z 1991 r., poz. 235) i statucie organizacji, 
oraz zobowiązuję się do terminowego opłacania składek członkowskich, w wysokości i na zasadach określonych  
w statucie i aktach wewnętrznych organizacji. 

 
 
_____________________, dnia __________________               ____________________________ 

    (miejscowość)                                        (data)                                     czytelny podpis osoby upoważnionej do 
reprezentacji oraz pieczątka firmowa 
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Wysokość składek członkowskich  
z tytułu przynależności do organizacji „Pracodawcy Pomorza” 

 
 
 

Wysokość składki miesięcznej:    
 
 

Lp. Przedziały zatrudnienia Składka obowiązująca od 01.01.2008r. 

1. do 5 pracowników 40 zł 

2. od 6 do 10 pracowników 60 zł 

3. od 11 do 20 pracowników 80 zł 

4. od 21 do 50 pracowników 100 zł 

5. od 51 do 100 pracowników 140 zł 

6. od 101 do 150 pracowników 230 zł 

7. od 151 do 200 pracowników 275 zł 

8. od 201 do 300 pracowników 350 zł 

9. od 301 do 400 pracowników 370 zł 

10. od 401 do 500 pracowników 390 zł 

11.  od 501 do 750 pracowników 440 zł 

12. od 751 do 1000 pracowników 540 zł 

13. od 1001 do 1500 pracowników 700 zł 

14. od 1501 do 2000 pracowników 800 zł 

15. > 2000 pracowników 950 zł 

 
     

 
   Składka członkowska zaliczana jest w poczet kosztów uzyskania przychodu do wysokości 0,15% 

funduszu płac z roku ubiegłego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 roku 
w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszt 
uzyskania przychodu. (Dz.U. z 2002 roku, Nr 34, poz. 310 ze zm.). 

 
 

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do organizacji „Pracodawcy Pomorza” : 
 Deklaracja członkowska prawidłowo wypełniona, podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną  
 Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej (kserokopia) lub 
 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
 Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia do „Pracodawców 

Pomorza” (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej). 


