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Deklaracja 
 
Ja niżej podpisana/y: ............................................................................................................................................................. 
 
pełniąca/y funkcję: .......................................................................................................         i działająca/y w imieniu: 

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
nazwa  podmiotu gospodarczego 

KRS: .......................... ……................, REGON: …………….…..…....……    Nr wpisu do ewidencji : …….....……………..    
                     dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

deklaruję  
przystąpienie reprezentowanego przeze mnie podmiotu gospodarczego  

do Polskiej Izby Fleksografów  (zwanej dalej „Izbą”) oraz oświadczam, że:  
1. Działalność wyżej wymienionego podmiotu gospodarczego jest zgodna z §6ust.1 Statutu Izby. 
2. Reprezentowany przeze mnie podmiot będzie przestrzegać postanowień Statutu Izby, uchwał 

władz Izby oraz będzie czynnie uczestniczyć w działaniach Izby. 
 

Jednocześnie zobowiązuję się do dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 500,00 zł oraz 
regularnego dokonywania wpłat składek członkowskich – zgodnie z §27 Statutu Izby - do końca 
pierwszego miesiąca kwartału obrachunkowego (czyli do: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca oraz 31 
października) na podstawie noty statutowej na konto Izby w BNP Paribas Bank Polska S.A. O/W-wa 
nr PL 33 1600 1127 1847 8364 6000 0001. 

 
Wyrażam zgodę na wprowadzenie wraz z nazwą podmiotu gospodarczego jw. poniższych danych do katalogu 

serwisu www.flekso.pl : 
 
Adres: …………………………………………………………………….. ……………………………………………………..…. 
 
Województwo: ………………………………………………….……………         NIP: ......................................................…. 

Telefon: ............................................................................., Faks: .....................................................................................,   
 
e.mail: .............................................................................................., www: …………………….……………………………. 
 
Reprezentowany przez mnie podmiot jest (właściwe proszę podkreślić):  

a) mikroprzedsiębiorstwem*   
b) małym przedsiębiorstwem*  
c) średnim przedsiębiorstwem*    
d) pozostałą firmą 

* zgodnie z definicją zawartą w publikacji „Nowa definicja MŚP”- str.12+  (do pobrania: http://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf) 
 
Korespondencję e.mailową  proszę kierować na: ……………………………………………………..…… 

Osoba kontaktowa z Izbą: ………………………………………………………………………………………………  

pieczęć firmowa: 
 
  
 
 
 

  

Załączniki do deklaracji: 
1. Kopia odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
2. Upoważnienie do podpisania deklaracji w przypadku, jeśli osoba podpisująca nie jest uprawniona w rejestrze handlowym 

lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
3. Zwięzły opis działalności potwierdzający zgodność z §6ust.1 Statutu Izby (wyciąg ze Statutu Izby poniżej): 
 §6ust.1: „Członkiem Izby może być podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji i usług poligraficznych przy użyciu 

technologii fleksograficznej, produkcji i obsługi serwisowej maszyn, urządzeń,  oprogramowania  i środków stosowanych do 
produkcji z wykorzystaniem technologii fleksograficznej, handlu wyrobami i środkami do w/w produkcji, świadczenia usług 
medialnych   i doradczych oraz kształcenia kadr w zakresie  fleksografii.”  

Polska Izba Fleksografów 

…………………………………………………….. 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 
data: ……………………………….  


