
 

 

Deklaracja Członkowska 
Polskiego Związku Producentów Kruszyw 

dla podmiotu będącego producentem kruszyw 
 

Dane Wnioskodawcy 

NIP:  KRS:  

Firma/nazwa : 
 
 
 

Adres: 
 
  
 
 

PKD:  Liczba pracowników:  

Wielkość sprzedaży kruszyw w mln ton w roku, 
poprzedzającym o jeden pełny rok kalendarzowy rok, w 
którym jest składana deklaracja członkowska 

…………mln ton 

Osoba uprawniona do reprezentacji/pełnomocnik:  

Osoba wskazana do reprezentowania w PZPK:  

email:  telefon: 

strona www:  

Wysokość składki miesięcznie obowiązująca na dzień przyjęcia Członka w poczet Związku  

Członek Zwyczajny będący producentem: 

Ilość sprzedanych ton: 
do 0,5 mln – 400,00 zł 
do 1 mln – 800,00 zł 

do 2 mln – 1.600,00 zł 
powyżej 2 mln – 3.200,00 zł 1 

  

Wnoszę o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych  
Polskiego Związku Producentów Kruszyw 

 
Oświadczam, że: 

• reprezentowany przeze mnie podmiot jest pracodawcą zgodnie z definicją Kodeksu pracy Tak/Nie; 

• zapoznałem się ze Statutem PZPK i akceptuję wszystkie postanowienia; 

 
1 Zaznaczyć właściwą pozycję 



 

 

• zobowiązuję się w imieniu reprezentowanego podmiotu do terminowego opłacania składek w pełnej 
wysokości, stosownie do zasad Związku wynikających z wewnętrznych dokumentów; 

• upoważniam PZPK do comiesięcznego wystawiania rachunków bez podpisu na kwotę równą wysokości 
składki miesięcznej; 

• powyższy adres wskazuję jako adres do doręczeń wszystkich dokumentów przesyłanych przez Związek; 

• wyrażam zgodę na dokonywanie wszystkich powiadomień drogą elektroniczną na powyższy adres email, 
w tym zaproszeń na posiedzenia organów Związku; 

• wyrażam zgodę na informowanie osób trzecich, w tym mediów, że reprezentowany przeze mnie podmiot 
jest członkiem PZPK. 

 
 
 
 
 

____________________, ___________________________  
             data, miejsce                   Podpis składającego deklarację 

 
 
 
 
 
 
 
Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK, Związek) działający pod adresem Al. Solidarności 34/325, kod pocztowy: 25-323, 
z siedzibą w Kielcach jako administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe uzyskane przez Zarząd Związku podczas 
podpisywania deklaracji członkowskiej oraz w trakcie przynależności do PZPK osób upoważnionych do reprezentacji członków oraz 
osób oddelegowanych do reprezentowania podmiotu w PZPK. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez PZPK 
z zachowaniem norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO. Dane 
osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji celów statutowych i nie są udostępniane osobom trzecim. Klauzula informacyjna 
znajduje się na stronie www.kruszpol.pl. Wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres: 
biuro@kruszpol.pl. 

 


