
CRW Rzeszów 1 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

CECH RZEMIOSŁ WIELOBRANŻOWYCH W RZESZOWIE 

Dane firmy 

Nazwa zakładu ………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………………… 

Regon ……………………………… 

Data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ 
wpisu do KRS …………………………………………………………………………………………………………… 

Nr zaświadczenia/KRS ……………………………… 

Organ rejestrujący ………………………………………………………………………………………………… 

Data rozpoczęcia działalności ………………………………………………………………………………… 

PKD ………………………………………………………………………………………… 

Forma opodatkowania …………………………………………………………………………………………… 

Forma prawna działalności …………………………………………………………………………………… 

Zakład osiada uprawnienia do szkolenia uczniów  tak/nie 

VAT  tak/nie 

Akcyza  tak/nie 

Zakład pracy chronionej  tak/nie 

Adres firmy 

Miejscowość ……………………………………………………………………… 

Kod pocztowy …………………………………… 

Poczta ………………………………………………… 

Ulica i nr domu ………………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………… 

Tel. Komórkowy …………………………………… 

Adres e-mail …………………………………………………………………… 

Adres strony www …………………………………………………………… 

Działalność firmy 

Usługi ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Produkcja ………………………………………………………………………………………………………………… 

Eksport ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Import ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Handel ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy zakład posiada autoryzację  tak/nie 

Branża 

Nazwa branży/grupy zawodów ……………………………………………………………………………… 

Zawód ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane osobowe 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………………… 

Miejsce urodzenia …………………………………………………………… 

Imię ojca ……………………………………………… 

Imię matki …………………………………………… 

Funkcja w firmie …………………………………… 

NIP …………………………………… PESEL ……………………………………… 
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Wykształcenie ……………………………………………………… 

Ukończona szkoła ……………………………………………………………………………………………………… 

Specjalność ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nr świadectwa ………………………………………………………………………………………………………… 

Data ukończenia szkoły ………………………………………… 

Znajomość języków obcych ……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

Miejscowość ……………………………………………………… 

Kod pocztowy ………………………………… 

Poczta ……………………………………………………………… 

Ulica i nr domu …………………………………………………………… 

Tel. domowy ……………………………………………… 

Tel. komórkowy ………………………………………… 

Adres e-mail …………………………………………………………………… 

Funkcje w samorządzie rzemiosła 

Funkcja (1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Pełniona od …………………………………………………… 

Pełniona do …………………………………………………… 

Funkcja (2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Pełniona od …………………………………………………… 

Pełniona do …………………………………………………… 

Funkcja (3) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Pełniona od …………………………………………………… 

Pełniona do …………………………………………………… 

Funkcje w innych organizacjach 

Nazwa organizacji (1) ……………………………………………………………………………………………… 

Funkcja ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pełniona od …………………………………………………… 

Pełniona do …………………………………………………… 

Nazwa organizacji (2) ……………………………………………………………………………………………… 

Funkcja ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pełniona od …………………………………………………… 

Pełniona do …………………………………………………… 

Nazwa organizacji (3) ……………………………………………………………………………………………… 

Funkcja ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pełniona od …………………………………………………… 

Pełniona do …………………………………………………… 

Kwalifikacje zawodowe 

Rodzaj kwalifikacji (1) ……………………………………………………………………………………………… 

Nr dokumentu potwierdzającego ………………………………………… 

Data wydania kwalifikacji …………………………………… 

Wydany przez ………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj kwalifikacji (2) ……………………………………………………………………………………………… 

Nr dokumentu potwierdzającego ………………………………………… 

Data wydania kwalifikacji …………………………………… 

Wydany przez ………………………………………………………………………………………… 
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Rodzaj kwalifikacji (3) ……………………………………………………………………………………………… 

Nr dokumentu potwierdzającego ………………………………………… 

Data wydania kwalifikacji …………………………………… 

Wydany przez ………………………………………………………………………………………… 

Uprawnienia (bhp, pedagogiczne itp.) 

Rodzaj uprawnienia (1) …………………………………………………………………………………………… 

Nr dokumentu potwierdzającego ………………………………………… 

Data wydania uprawnienia …………………………………… 

Wydany przez ………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj uprawnienia (2) …………………………………………………………………………………………… 

Nr dokumentu potwierdzającego ………………………………………… 

Data wydania uprawnienia …………………………………… 

Wydany przez ………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj uprawnienia (3) …………………………………………………………………………………………… 

Nr dokumentu potwierdzającego ………………………………………… 

Data wydania uprawnienia …………………………………… 

Wydany przez ………………………………………………………………………………………… 

Odznaczenia i wyróżnienia 

Nazwa odznaczenia/wyróżnienia (1) ……………………………………………………………………… 

Data nadania ………………………………………… 

Nadane przez …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa odznaczenia/wyróżnienia (2) ……………………………………………………………………… 

Data nadania ………………………………………… 

Nadane przez …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa odznaczenia/wyróżnienia (3) ……………………………………………………………………… 

Data nadania ………………………………………… 

Nadane przez …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Deklaracja 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Cechu Rzemiosł Wielobranżowych 
w Rzeszowie od dnia …………………………….  

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad statutowych, zasad etyki zawodowej i 
realizowania ich w pracy zawodowej i społecznej, oraz podporządkowania się 

uchwałom Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu. 

 

 

……………………………………………… 
(data i podpis) 

 

 

 

Proszę o umieszczenie w portalu internetowym Cechu, w celach promocyjnych 
danych o mojej firmie i jej produktach. 

 

……………………………………………… 
(podpis) 


