FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA CZŁONKA ZWIĄZKU OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
Dane kandydata na członka Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów („Kandydat”):
Osoba fizyczna*
imię i nazwisko oraz firma

NIP

Działalność wykonywana

Adres

Telefon

e-mail

Osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej*
KRS
Firma (nazwa i forma prawna)

Adres

NIP

Działalność wykonywana związana z działalnością ZOPI

Dane osoby reprezentującej Kandydata
Imię i nazwisko

Adres

Telefon

e-mail

WNIOSEK KANDYDATA NA CZŁONKA ZWIĄZKU
OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
Działając jako Kandydat / w imieniu Kandydata*, niniejszym wnoszę o przyjęcie Kandydata w poczet
członków Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów („ZOPI”).
1. Oświadczam, że Kandydat:
a. wykonuje zawód / świadczy usługi projektowe, inżynieryjne lub związane z realizacją prac
projektowych lub inżynieryjnych przynajmniej 3 lata;
b. działa w interesie swojego klienta, wykonuje swe obowiązki z pełną lojalnością w stosunku
do niego oraz postępuje tak, aby służyć najlepszym interesom klienta i społeczeństwa;
c. przestrzega swojej niezależności polegającej na tym, że usługa zawodowa – projektowanie,
porada, orzeczenie czy decyzja, nie podlega w żadnym wypadku jakiemukolwiek wpływowi
wynikającemu z powiązań z inną osobą lub organizacją;
d. przestrzega zasad uczciwej konkurencji.
2. Kandydat zobowiązuje się:
a. wpłacić wpisowe;
b. terminowo opłacać składki członkowskie;
c. przestrzegać zasad określonych w Statucie i w regulaminach ZOPI;
d. stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu ZOPI;
e. aktywnie uczestniczyć w realizacjach celów ZOPI;
f. respektować zasady etyki zawodowej, uczciwości kupieckiej w działalności gospodarczej, w
tym zasad określonych w pkt 1 lit. b–d powyżej.
3. Do wniosku dołączam:
a. formularz weryfikacji zgodności działania Kandydata z zasadami etyki zawodowej i
uczciwości kupieckiej;
b. dwie pozytywne rekomendacje dotyczące przyjęcia Kandydata w poczet członków ZOPI
wydane przez członków ZOPI.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia
procesu w przedmiocie przyjęcia Kandydata w poczet członków ZOPI, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej
zamieszonej na stronie Internetowej: https://www.zopi.org/formularz-zgloszeniowy/

___________________________
data i czytelny podpis
* niepotrzebne skreślić.
** formularz należy wysłać na adres: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa.
*** przyjęcie na członka ZOPI następuje na podstawie uchwały Zarządu. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcie
do ZOPI przysługuje odwołanie do Rady Związku ZOPI w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

