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DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO  
 

 

„Stowarzyszenia Krajowego Forum  
Parków Przemysłowych  i Parków Technologicznych” 

 

 
z siedzib ą w Katowicach, 40-568, ul. Ligocka 103  
 
Biuro Zarz ądu (adres do korespondencji):   
Katowice, 40-568, 

ul. Ligocka 103 

tel. 032 251 74 78, 032 250 47 85 

e-mail: sekretariat@forumparkow.pl 

             
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………. 

Stanowisko…………………………………………………………………………………………..……………………

Miejsce zatrudnienia…………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adres służbowy...………………………………………………………………………………………………………... 

Telefon………………………………………………Fax……………………………………………………………….

Email………………………………………………………………………………………………………………………  

Adres prywatny………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon prywatny………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 
 

 

Rodzaj wykonywanej pracy (prosz ę zakreślić wszystkie odpowiadaj ące):  
� pracownik ośrodka innowacji i przedsiębiorczości 

� pracownik instytucji finansowej 

� indywidualny konsultant/ekspert 

� pracownik naukowy 

� prywatny przedsiębiorca 

� pracownik ministerstwa lub agendy rządowej 

� pracownik samorządowy 

� pracownik agencji rozwoju lokalnego 

� inne 
 
Czy w instytucji prowadzi lub planuje si ę uruchomienie:  
� inkubatora przedsiębiorczości   

� ośrodka szkoleniowo-doradczego(OWP, CWB) 

� park technologiczny / naukowy 

� park/strefę przemysłową 

� centrum transferu technologii 

� akademicki inkubator przedsiębiorczości 

� inkubator technologiczny 

� fundusz pożyczkowy lub poręczeniowy 

� inne 
 
Ja niżej podpisany, zobowiązuję się przestrzegać statusu oraz realizować cele Stowarzyszenia. 

 

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

Miejscowość                               Data                                  Podpis  

 

Przyjęto na członka Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych 

decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dnia……………………………………………………………………………… 

Funkcje pełnione w Stowarzyszeniu………....................................................................................................... 

Odznaczenia...................................................................................................................................................... 

 

Składki członkowskie: 

Od 2009 r. – 1zł rocznie (jeden złoty) 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Składka   
  

Konto Stowarzyszenia: 

Bank PKO BP S.A. I o. w Katowicach 14 1020 2313 0000 3602 0337 9989 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 OGÓLNE WARUNKI CZŁONKOSTWA  
 
1.  Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, zwane w dalszej 
 części „Stowarzyszeniem”,   jest   stowarzyszeniem   zarejestrowanym   i   posiadającym   osobowość   
 prawną, wpisanym   do   rejestru   stowarzyszeń,   innych   organizacji   społecznych   i   zawodowych, 
 fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
 przez  Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
 numerem KRS 0000326887. 
 
2.  Stowarzyszenie   działa  w  oparciu  o  przepisy ustawy z  dnia  07  kwietnia 1989 r.  o stowarzyszeniach 
     (tj. Dz.U.01.79.855 ze zm.) 
 
3.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Zwyczajnych, 
2) Honorowych, 
3) Wspierających. 

 
4. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności 
 prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 
 
5.  Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
2) uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
3) korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia, 
4) korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia, 

 5) zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia. 
 
6.  Członkiem    wspierającym    może być  osoba     prawna    uznająca    cele    i    zasady    
 Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się z deklarowanych świadczeń. 
 
7.  Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swojego 
 przedstawiciela we wszystkich pracach i imprezach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia 
 wnioski oraz na zasadzie pierwszeństwa korzystać z doradztwa i pomocy. 
 


