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………………………………………………………………..                                                                                                                
Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę 

…………………………………………………………………                                                                                                         
Adres 

…………………………………………………………………                                                                                                      
Telefon; e-mail 

      STOWARZYSZENIE DS. ROZLICZANIA ENERGII 

 

    DEKLARACJA  PRZYSTĄPIENIA 

Niniejszym zgłaszam chęć przystąpienia firmy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
nazwa firmy, adres siedziby  

do Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, w charakterze członka wspierającego. 

Deklarujemy aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami określonymi w 

Statucie, którego ustalenia w pełni akceptujemy. Na warunkach ustalonych w odrębnym trybie przez 

Zarząd, zobowiązujemy się wspierać finansowo Stowarzyszenie na realizację zadań statutowych. Środki 

finansowe w kwocie uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia zobowiązujemy się przekazywać nie 

rzadziej aniżeli jeden raz na kwartał. 

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zobowiązujemy się powiadomić o tej decyzji 

Zarząd, najpóźniej na 30 dni przed terminem wystąpienia.  

 

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

miejscowość, data                                                                                           podpis 

 

Rekomendujący członkowie Stowarzyszenia:                                                                                                                 
( imię, nazwisko, podpis ) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia: 

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

 ……………………………………………………                   ………………………………………………… 

                          Miejscowość, data                                                                                                za Zarząd 
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Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii                                                                                               

www.irkom.org.pl 

    

KARTA INFORMACYJNA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO ( * ) 

 

INFORMACJE O FIRMIE 

• Pełna nazwa firmy ……………………………………………………………………………………………………………. 

• Adres siedziby firmy ………………………………………………………………………………………………………… 

• REGON ……………………………………………………   NIP ……………………………………………………………….. 

• Rok założenia …………………………………………………………………………………………………………………… 

• Forma prawna …………………………………………………………………………………………………………………. 

• Zatrudnienie ( ogółem osób )  ………………………………………………………………………………………….. 

• Profil działalności ( krótki opis )  ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

Dane personalne osób z kierownictwa firmy – niezbędne do kontaktu:                                                                   
( nazwisko, funkcja, telefon, e-mail ) 

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

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

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

 

……………………………………………………………                            ……………………………………………….   
Miejscowość, data                         podpis 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

( * ) Klauzula o ochronie danych osobowych: Wyrażam zgodę o umieszczenie podanych danych osobowych w 

bazie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, jako Administratora i wykorzystywania ich w celach związanych z 

jego działalnością statutową ( zgodnie z dyrektywą RODO oraz z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. ), z możliwością wglądu do tych danych oraz prawem do ich 

uaktualniania.           

http://www.irkom.org.pl/

