……………………………………

Warszawa, dnia ………………….

(Pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu ………………………..........…………… oświadczam, że:
(nazwa firmy)

1.

agencja spełnia wymagania dla członków ZFPR opisane w Statucie § 10 pkt. 1, tj:

„Członkiem ZWIĄZKU może być wyłącznie firma public relations która:
a) odznacza się w swej działalności wysokimi standardami etycznymi i moralnymi;
b) akceptuje cele i środki działania ZWIĄZKU oraz chce efektywnie przyczyniać się do ich realizacji;
c) posiada dwóch członków wprowadzających spośród dotychczasowych członków ZWIĄZKU;
d) świadczy pełen zakres usług public relations;
e) prowadzi działalność public relations przez co najmniej 3 lata;
f) uzyskała w roku poprzedzającym przychód ze sprzedaży usług w wysokości co najmniej 1 000 000
(jeden milion) złotych lub zysk na sprzedaży brutto (fee) w kwocie co najmniej 500 000 (pięćset
tysięcy) złotych;
g) nie zalega z opłacaniem podatku dochodowego CIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
h) wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązków
sprawozdawczych do Krajowego Rejestru Sądowego;
i) posiada wdrożony system rejestracji czasu pracy konsultantów poświęconego na obsługę
poszczególnych klientów firmy (tzw. time sheet);
j) posiada ustanowione stawki godzinowe określające wartość pracy zatrudnionych w firmie
konsultantów oraz zdefiniowane opisy stanowisk pracy;
k) posiada wdrożone procedury opisujące standard obsługi klientów (tzw. client service);
l) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi;
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m) co najmniej 50% pracowników firmy jest zatrudnionych na podstawie stabilnych umów
o zatrudnieniu (czyli umowa o pracę i/lub umowa z podmiotem prowadzącym działalność
gospodarczą)”.

2. zapoznałem się z prawami członka Związku opisanymi w § 11 Statutu ZFPR, tj.:
„Członek ma prawo:
a) czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach władz ZWIĄZKU;
b) uczestniczyć w działalności programowo - organizacyjnej ZWIĄZKU;
c) korzystać z pomocy doradczej i programowej ZWIĄZKU;
d) zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności władz i całego ZWIĄZKU.”

3. akceptuję obowiązki członka Związku opisane w § 12 Statutu ZFPR, tj.:
„Obowiązkiem członka ZWIĄZKU jest:
a) aktywna realizacja celów ZWIĄZKU;
b) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz ZWIĄZKU;
c) regularnie opłacanie składek członkowskich oraz przekazywanie formularza CIT audytorowi
wybranemu przez Zarząd Związku;
d) przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk ZWIĄZKU;
e) rejestrowanie przetargów w udostępnionym przez ZWIĄZEK systemie przetargowym, wyznaczenie
osoby odpowiedzialnej za ich rejestrowanie oraz respektowanie zapisów regulaminu systemu
przetargowego;
f) uczestniczenie przedstawiciela Członka Związku w co najmniej jednej Grupie Roboczej rocznie;
g) uczestniczenie w audytach przeprowadzanych przez ZWIĄZEK;
h) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku badania satysfakcji klientów (według własnego systemu
lub na podstawie wzoru rekomendowanego przez ZWIĄZEK);
i) przeprowadzania przynajmniej raz w roku okresowej oceny wszystkich pracowników Członka
Związku.”

……………………………………………
(podpis)
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