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.................................................................... 
          ( miejscowość, data)          

 

DEKLARACJA kandydata na Członka Zwyczajnego 
OGÓLNOPOLSKIEJ  IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w Koszalinie 
 
 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa firmy przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ) 

 
....................................................................................................................................................... 
(adres siedziby firmy, zakładu głównego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) 

 
....................................................................................................................................................... 
(imiona, nazwisko i adres zamieszkania osoby fizycznej przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ) 

 
....................................................................................................................................................... 
(adres do korespondencji) 

 
....................................................................................................................................................... 
(nr telefonów, faksu, adresy: e-mail, www kandydata) 
 

REGON  

           
 

PESEL ( dotyczy przedsiębiorcy - osoby fizycznej )  lub nr  KRS  - jeżeli dotyczy 

           
 

NIP  

             

 
Deklaruję  zamiar  przystąpienia do  
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w Koszalinie zwanej dalej OIGOSK 
 

I. Oświadczam, że: 
1. znane mi są postanowienia Statutu jak również cele i zadania OIGOSK. 
2. prowadzę działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
3. nie jestem skazany za przestępstwo z winy umyślnej(dotyczy osoby fizycznej i członków organu reprezentacji osoby prawnej).  

 

II. Zobowiązuję się do: 
1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz OIGOSK. 
2. terminowego opłacania wpisowego, składek członkowskich oraz innych należności, wierzytelności. 
3. bieżącego informowania zarządu o zmianach danych zamieszczonych w  niniejszej deklaracji – pod rygorem poniesienia 

konsekwencji  w  tym i finansowych w razie zaniechania tego obowiązku. 
 

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
celów statutowych OIGOSK oraz uchwał jej Władz. 

 

IV. Do reprezentowania na obradach organów OIGOSK jak i składania skutecznych oświadczeń Władzom i organom 
OIGOSK upoważniam:  

 
 

…………………………………….………….…………………………………….………….        Pesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Imiona, nazwisko pełnomocnika spełniającego wymogi art.7 statutu 

 

…………………………………….………….…………………………………….………….…………………………………….………….…………………………………….………….      
adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonów, faksu pełnomocnika  
 
 
 
 
 
............................................................................. ..................................    ............................................ 
czytelny podpis przedsiębiorcy lub właściwie umocowanego przedstawiciela (i)   pieczęć nagłówkowa 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną,  
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną 

 
 

- verte - 
 

wzorzec przyjęty przez Zarząd na obradach 10 grudnia 2016 
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Do deklaracji należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność  z  oryginałem, jeżeli dotyczy: 

1. statutu, umowy spółki, 
2. zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej,  
3. legitymacji instruktora nauki jazdy, instruktora techniki jazdy 

 

Uwaga ! 
Nie jest wymagane notarialne potwierdzenie zgodności z oryginałem. 
 

Wszelkie wierzytelności prosimy wpłacać na rachunek bankowy wskazany na witrynie internetowej link: 
http://www.izbaosk.eu/index.php/200 
 

Korespondencję prosimy kierować na adres wskazany w witrynie internetowej, link: http://www.izbaosk.eu/index.php/200 
 

aktualnie 
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie  
75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2 lok.5 
tel.  +48 502 532 405 tel./faks  +48 94 346 44 87 

e-mail: oigosk@izbaosk.eu;   www.izbaosk.eu   

 
Szczegółowe informacje oraz teksty statutu i ważnych uchwał są publikowane na witrynie internetowej o w/w adresie. 
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