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..........................................                 ……….……………………………… 
        (pieczęć firmy)            (miejscowość, data) 

 

DEKLARACJA 
przystąpienia do Tureckiej Izby Gospodarczej 

Nr .................... / ................ (wypełnia TIG) 

 Członek Zwyczajny  Członek Wspierający  

I. Dane Firmy deklarującej przystąpienie do Tureckiej Izby Gospodarczej: 

1. Pełna nazwa firmy: 

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

2. Adres do korespondencji z kodem pocztowym: 

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

3. Numer telefonu, faxu firmy................................................................................................... 

4. Adres e-mail .......................................................................................................................... 

5. Strona WWW ........................................................................................................................ 

6. NIP ......................................................................................................................................... 

7. REGON.................................................................................................................................... 

8. Data założenia Firmy: ............................................................................................................ 

II. Władze Firmy: 

1. Imię i Nazwisko ..................................................................................................................... 

Stanowisko............................................................................................................................. 

2. Imię i Nazwisko ..................................................................................................................... 

Stanowisko ............................................................................................................................ 

III. Liczba zatrudnionych osób (dane za ostatni rok obrotowy): ............................................... 

IV. Status prawny firmy (prosimy o zaznaczenie właściwych): 

 firma państwowa 

 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 firma prywatna 

 spółka cywilna 

 spółka z o.o. 

 spółka akcyjna 

 spółka z udziałem kapitału zagranicznego 

 fundacja 

 inna.......................................................................................................................................... 
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V. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania firmy deklarującej przystąpienie do 

Tureckiej Izby Gospodarczej: 

a) Imię i Nazwisko: .................................................................................................................... 

b) Telefon: ......................................................... Telefon kom.: ................................................ 

c) E-mail: ................................................................................................................................... 

VI. Osoba odpowiedzialna za kontakty z TIG: 

a) Imię i Nazwisko: .................................................................................................................... 

b) Stanowisko: ........................................................................................................................... 

c) Telefon: ......................................................... Telefon kom.: ................................................ 

d) Fax: ...................................................... e – mail: .................................................................. 

VII. Dane o osobie ubiegającej się o członkostwo w Tureckiej Izbie Gospodarczej 
a) Imię i Nazwisko: .................................................................................................................... 

b)  Adres zamieszkania: ............................................................................................................. 

c) Adres do korespondencji: ..................................................................................................... 

d) Kod pocztowy: ................................ Miejscowość: ............................................................... 

e) Telefon: .................................................... Telefon komórkowy:........................................... 

f) E-mail: ................................................................................................................................... 

VIII. Oczekiwania wobec TIG (prosimy o zaznaczenie właściwych): 
 Integracja środowiska  

 Kojarzenia biznesowe 

 Doradztwo  

 Szkolenia 

 Elitarność i prestiż  

 Promocja w wydawnictwach TIG 

 Dostęp do informacji gospodarczej  

 Doradztwo w zakresie BHP 

 System wspólnych zakupów  

 Konsultacje 

 Porady prawne  

 Inne: ………...……………………....... 

IX. Zasięg terytorialny działalności Firmy (prosimy o zaznaczenie właściwych): 
 Kraj 

 Zagranica (podać kraje lub regiony) .......................................................................................  

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

X. Wytwarzane produkty: 
..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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XI. Rodzaj handlu/usług (prosimy o zaznaczenie właściwych): 
 detaliczny    hurtowy  

 zakres usług ……………………………………………………………….......................................................... 

XII. Liczba i rodzaj posiadanych placówek handlowych: 
..................................................................................................................................................... 

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

XIII. Posiadane certyfikaty: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

XIV. Rodzaj poszukiwanej współpracy (prosimy o zaznaczenie właściwych): 
 poszukiwanie nowych kontrahentów 

 rozszerzenie działalności na większą skalę 

 poszukiwanie specjalistów (jakich): ........................................................................................ 

 pomoc naukowo – techniczna 

 testowanie i poprawa jakości produktu 

 poszukiwanie nowych technologii 

 inne ......................................................................................................................................... 

XV. Czy Pan i Pańscy pracownicy potrzebujecie doskonalenia zawodowego? Jeśli tak, to  
w jakich dziedzinach? 
..................................................................................................................................................... 

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

XVI. Jakie są Pana/Pani spostrzeżenia, uwagi i oczekiwania dotyczące działalności Tureckiej 
Izby Gospodarczej? 
..................................................................................................................................................... 

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

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

..................................................................................................................................................... 
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Po zapoznaniu się ze Statutem, zgłaszam chęć przystąpienia do Tureckiej Izby 

Gospodarczej, jako członek, jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuję się  w imieniu 

Spółki/Firmy do: 

1. Stosowania się do postanowień Statutu oraz Uchwał podejmowanych przez Władze Izby. 

2. Aktywnego uczestnictwa w pracach TIG. 

3. Wpłacenia wpisowego1 w wysokości …….................... i składki …………………. miesięcznie2 

Tureckiej Izbie Gospodarczej. 

4. Terminowego wnoszenia składki członkowskiej w kwocie ustalonej przez władze TIG. 

5. Zawiadamiania Zarządu TIG o zmianach mających wpływ na status członkowski w TIG  

(w tym zmiana udziałowców, bądź przekształcenia strukturalne). 

6. Powiadamiania o nowych adresach dla korespondencji. 

 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody3, na przesyłanie kwartalnych not 

księgowych w wersji elektronicznej, na wskazany poniżej adres e-mail: 

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

 

W przypadku braku wyrażenia zgody prosimy o wskazanie adresu, na który mają być 

przesyłane noty księgowe:  

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

 

 

 

  ........................................................ 
  Pieczęć firmowa 

 
 
 
         ………………………………………..             ………………………………………… 
               miejscowość data        podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

 

 

                                                           
1 Wpisowe – dwukrotność miesięcznej składki członkowskiej 
2 Firma zatrudniająca od 1 do 5 osób - 27 zł 

Firma zatrudniająca od 6 do 15 osób - 38 zł 

Firma zatrudniająca od 16 do 50 osób - 60 zł 

Firma zatrudniająca od 51 do 200 osób - 87,50 zł 

Firma zatrudniająca od 201 do 500 osób - 115 zł 

Firma zatrudniająca od powyżej 500 osób - 142,50 zł 
3 Nie potrzebne skreślić 


