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Wyślij na adres: Sekretariat Stowarzyszenia Klubu Polskie Forum ISO 14000,  

ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk 

Część A wypełnia przystępujący do stowarzyszenia 

 

DEKLARACJA 
CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 

Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO  

 

  Nazwa organizacji ______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

  Adres siedziby 

  Ulica ___________________________________________________________________________________ 

 

  Kod pocztowy __________________ Miejscowość ___________________________________________ 

   
  Telefon _________________________________ Fax _________________________________ 

   

  e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

  Dziedzina działalności ___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Kategoria wielkości organizacji*: mała – średnia – duża – bardzo duża – jednostka 

certyfikująca 
* niepotrzebne skreślić, według wyjaśnienia do uchwały Zarządu PFISO14001 z 11.07.2022 – patrz druga strona 

   

Imię i nazwisko przedstawiciela __________________________________________________________ 
 

Stanowisko ______________________________________________________________________________ 

 

Tel./fax. _________________________________________________________________________________ 

 

e-mail ___________________________________________________________________________________ 
 

Po zapoznaniu się ze statutem Stowarzyszenia deklaruję członkostwo oraz przestrzeganie 

praw i obowiązków członkowskich. Zobowiązuję się do wniesienia składki członka 

wspierającego w wysokości: ___________ PLN 

 ustalonej zgodnie z Uchwałą Zarządu z 11.07.2022* / w porozumieniu z Zarządem*. 
(* - niepotrzebne skreślić) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

 

__________________________________                                         _________________________ 

         Miejscowość, data                   Podpis  

 

Część B wypełnia Zarząd Stowarzyszenia 

 

Przyjęto w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu z dnia __________________________ 

 

Podpisy członków zarządu 
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Wyjaśnienie:  
 

Zgodnie z Uchwała nr 4/IX/2022 Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie 
Forum ISO 14000 z dnia 11.07.2022 jako kryterium przynależności do 

poszczególnych kategorii organizacji uznaje się:  
 
I. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003, dotyczące definicji małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003), w szczególności:  
 

• zatrudnienie w średnim przedsiębiorstwie (organizacji) nie może przekraczać 249 osób 

a roczny obrót 50 mln EUR i/lub wartość całkowitego bilansu rocznego nie przekracza 

43 mln EUR, 
• małe przedsiębiorstwa (organizacje) muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

zatrudnienie do 49 osób, roczny obrót i/lub wartość całkowitego bilansu rocznego nie 

większy niż 10 milionów EUR, 
dodatkowym warunkiem, dla wszystkich kategorii, jest ograniczenie do 25% udziału innych 

podmiotów w kapitale lub prawie głosu. 
 
II. Wewnętrzne ustalenie Zarządu PF ISO 14000 tj.:  
 

• za organizacje duże uznaje się organizacje zatrudniające przynajmniej 250 osób a 

roczny obrót  wynosi ponad 50 mln EUR i/lub wartość całkowitego bilansu rocznego 

przekracza 43 mln EUR  
• za organizacje bardzo duże uznaje się zatrudniające przynamniej 1000 osób lub 

osiągające roczny obrót ponad 200 mln EUR. 
 
III. Wysokość składek dla członków wspierających od roku 2022 wynosi: 
a) składka dla organizacji bardzo dużych: 9000 zł 
b) składka dla organizacji dużych: 4500 zł 
c) składka dla organizacji średnich: 3000 zł 
d) składka dla organizacji małych: 2000 zł 
e) składka dla jednostek certyfikacyjnych niezależnie od wielkości organizacji): 3000 zł. 
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