
   

 
WYPEŁNIAJĄC PONIŻSZĄ DEKLARACJĘ 

 
● Zyskujesz status członka organizacji lokalnej należącej do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ze wszystkimi 

związanymi z tym korzyściami, a jednocześnie zrzeszasz się w suwerennej organizacji pracodawców (działającej w 
oparciu o Ustawę z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców) broniącej interesów przedsiębiorców. 

● Dołączasz bez zbędnych formalności oraz bez obowiązkowego uczestniczenia w spotkaniach i projektach. 
● Możesz przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i regionie. 

 

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ ? 
 

● Reprezentacja. Zyskujesz silnego reprezentanta w działaniach na rzecz zmian korzystnych dla przedsiębiorców. 
Abolicja ZUS, zatrzymanie podatku jednolitego, zmniejszenie wysokości składek dla najmniejszych przedsiębiorców, 
podejmowanie negocjacji z wynajmującymi w razie sytuacji kryzysowych zagrażających prowadzeniu działalności,  

● Ochrona. Dysponujesz ochroną prawną Biura Interwencji PFF w przypadku nieuzasadnionych działań ze strony 
organów rządowych i samorządowych. Na Pakiet Ochronny składają się pisemne i osobiste interwencje, wydawanie 
oświadczeń w mediach, udział jako strona w sprawach sądowych i administracyjnych, 25% zniżka na reprezentację 
w rekomendowanych kancelariach. 

● Przełożenie. Możesz brać udział w – szeroko nagłaśnianych w mediach – cyklicznych badaniach nastrojów 
gospodarczych przeprowadzanych wśród klientów z sektora Fitness&Wellness. Masz także możliwość zgłaszania 
poprzez PFF uwag do bieżących projektów legislacyjnych. 

● Promocja. Możesz uczestniczyć w licznych programach promocyjnych oraz marketingowych o zasięgu 
ogólnokrajowym oraz lokalnym. 

● Wiedza. Otrzymujesz cotygodniową porcję wiedzy z zakresu prawa, podatków, legislacji, sposobów finansowania 
oraz rozwoju w postaci Biuletynu Prawo & Legislacja. Możesz także korzystać z: nieodpłatnych konsultacji w 
instytucjach ogólnopolskiego PFF, bazy z wzorami pism i umów, modułu porad prawnych on-line wraz z bazą 
dotychczasowych odpowiedzi. 

● Networking. Dajesz sobie szansę na poznanie wielu innych przedsiębiorców, którzy myślą podobnie, jak Ty! 
Zyskujesz także możliwość pozyskania nowych kontrahentów. 
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http://zpp.net.pl/
http://zpp.net.pl/dlaczego-warto/
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,18,36,308,,20151203,ustawa-z-dnia-23051991-r-o-organizacjach-pracodawcow.html
http://zpp.net.pl/biuro-interwencji-zpp/
http://zpp.net.pl/obrona-czlonkow/


 

    DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
Polska Federacja Fitness  
Związek Pracodawców 
Warszawa, 00-193 
ul. Stawki 3a 

 
Po zapoznaniu się z celami i założeniami PFF wymienionymi powyżej wyrażam wolę, przystąpienia na Członka zwyczajnego 
Polskiej Federacji Fitness i realizację jego statut 
 

1. Jednocześnie deklaruję wpłacać regularnie składkę miesięczną w kwocie 100.00 zł miesięcznie od każdego obiektu 
sportowego [klub fitness, studio ems, studio fitness, studio treningu personalnego itp.]  jakim zarządza podmiot, który 
reprezentuję. 

2. Składka jest dobrowolna w okresie 01.04.2020 - 31.05.2020. 
3. Członek zwyczajny po w/w okresie podejmuje decyzję o ew. przedłużeniu członkowska w Polskiej Federacji Fitness, 

akceptując tym samym składkę członkowską wymienioną powyżej. 
4. Od dnia 01.06.2020 w przypadku podtrzymania woli utrzymania członkowska w Polskiej Federacji Fitness, członek 

zobowiązany jest do uiszczania składek na zasadach określonych w pkt. 1 niniejszej deklaracji, przelewem na nr. 

konta 14 1090 1841 0000 0001 2249 4133 w terminie do 10-ego każdego miesiąca. 
5. W tytule przelewu należy umieścić informację: 

a) NAZWĘ KLUBU 
b) MIESIĄC ORAZ ROK, ZA JAKI OPŁACANA JEST SKŁADKA 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Zarówno PFF jak i Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia 

Kwestionariusz 
Członek zwyczajny: 

● Imię ………….......................................…………………... 
● Nazwisko…………………………………………………….. 
● Reprezentujący [nazwa podmiotu]………………………… 
● NIP podmiotu………………………………………………... 
● mail:.................................................................................. 
● tel:..................................................................................... 
● Adres:............................................................................... 
● Ilość obiektów................................................................... 

 
 
 
…………………………………………….   
   [podmiot deklarujący członkowsko]  
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
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