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DDEEKKLLAARRAACCJJAA  CCZZŁŁOONNKKAA  KKAANNDDYYDDAATTAA  
 
 Niniejszym zgłaszam chęć wstąpienia do Bielsko – Częstochowsko - Katowickiego 
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i proszę o przyjęcie mnie w poczet 
Członków Kandydatów.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu Stowarzyszenia  oraz 
Regulaminem Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami dotyczącego przyjmowania Członków Kandydatów i po przyjęciu mnie w poczet 
członków kandydatów zobowiązuję się do stosowania jego przepisów. 
 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie  na potrzeby członkostwa w Stowarzyszeniu moich 
danych osobowych podanych w załączniku do niniejszej deklaracji, oraz że zostałem 
poinformowany o tym, że Stowarzyszenie jest administratorem moich danych osobowych, 
moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia do Stowarzyszenia a następnie w 
celu realizowania zadań statutowych Stowarzyszenia, że  moje dane osobowe nie będą 
udostępniane innym odbiorcom,  że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania, a także że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 
przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.  

 
Wraz z deklaracją przekazuję wymagane dokumenty: 

 
1.  listy wprowadzające dwóch osób - Członków B-C-K SPON. 
2. podpisaną umowę o świadczeniu pieniężnym – ( w  dwóch egzemplarzach) 
3.   dowód wpłaty obejmujący wpisowe w wysokości 300 zł wraz ze składką za pierwszy miesiąc  
      członkostwa w kwocie 80 zł. (razem 380,00 PLN). 
4.  zdjęcie 

 

SKREŚLIĆ NIEPOTRZEBNY PUNKT 5 lub 6 

 

5. kopię licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami, uzyskanej w trybie przepisów 
     UoGN obowiązującej do 31 grudnia 2013 ( jeśli kandydat posiada) lub kopię licencji zawodowej   
     PFRN ( jeśli kandydat posiada)- pkt 1a Regulaminu . 
 

6.  Dokumenty potwierdzające, iż  Kandydat  przystąpił do kursu na pośrednika 
        w obrocie nieruchomościami organizowanego przez B-C-K SPON  

-     świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa                                             
      w obrocie nieruchomościami albo świadectwo ukończenia odpowiednich,   
      studiów wyższych, których program spełnia minimalne wymogi określone 
      przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i   
      zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się      
      nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku 
      (jeśli kandydat posiada jedno z  tych świadectw) wraz z  deklaracją                                                
      o przystąpieniu do egzaminu -  PKT1b Regulaminu . 

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

                        data, czytelny podpis 
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Załącznik do Deklaracji Członkowskiej Kandydata 
 

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

 

2.  Data i miejsce urodzenia …………………………………………………. 

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

…………………………………………………. 

4.  Nr telefonu komórkowego …………………………………………………. 

5.   Wykształcenie ………………………………………………… 

6.  Numer licencji i uprawnień zawodowych P……………;  Z……………;  Rz.M…………….. 

7.   Członkostwo w innym Stowarzyszeniu    
      (nazwa Stowarzyszenia) 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 
8.   Pełna nazwa i adres firmy 
 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

9.   NIP firmy  

 

………………………………………………… 

 

10.  Telefon / fax  firmy ………………………………………………… 

11.   Status w firmie:  
      właściciel / współwłaściciel / pracownik 

………………………………………………… 

12.   Od kiedy firma prowadzi działalność ………………………………………………… 

13.   Ilość zatrudnionych osób 
 

………………………………………………... 

14.   Adres do korespondencji 
…………………………………………………. 

………………………………………………… 

15.   e - mail  

 

………………………………………………… 

 

16.   strona  www 
 

………………………………………………… 
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