
 
 

 

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Lean Management Polska (SLMP). Oświadczam, z ̇e znam i 

popieram cele Stowarzyszenia zawarte w Statucie. W przypadku przyje ̨cia mnie w poczet członków 

Stowarzyszenia zobowiązuje ̨ się do przestrzegania Statutu, uchwał Zarządu, aktywnego uczestnictwa w 

działalności SLMP, opłacania składki członkowskiej oraz przestrzegania poniz ̇szych zasad: 

1. Definiujemy lean management jako metodę eliminowania marnotrawstwa ze wszystkich procesów 

organizacji oraz zwiększania wartos ́ci dla klienta przy zachowaniu szacunku do człowieka. 

2. Dbamy o ochrone ̨ własności intelektualnej, w tym w szczególności o przestrzeganie prawa autor- 

skiego, a takz ̇e zachowanie wymaganej poufności projektów realizowanych przez członków SLMP, ich 

pracodawców oraz partnerów Stowarzyszenia. 

3. Prywatna i zawodowa działalność członka SLMP nie moz ̇e kolidować z celami Stowarzyszenia. W 

sytuacjach potencjalnego konfliktu interesów nalez ̇y poinformować o tym Zarząd. 

4. Działalność w Stowarzyszeniu jest działalnością społeczną. 

 
 

Imię 
 

Nazwisko 
 

Miejscowość 
 

Telefon komórkowy 
 

Adres e-mail 
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Dlaczego chce Pani/Pan zostać członkiem Stowarzyszenia Lean Management Polska? 
 

 

Jakie są Pani/Pana dotychczasowe doświadczenia zawodowe z lean management? 
 

 

* Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lean Ma- 

nagement Polska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 t.j.). 

* Wyrażam zgodę na dopisanie mego adresu do listy mailingowej SLMP. Adres poczty elektronicznej (jeżeli inny, 

niż wskazany na s. 1): _________________________________________________________________________  

 
__________________________ 

Data, podpis 

 
* Wyrażam zgodę na umieszczenie mego krótkiego biogramu ze zdjęciem zgodnie z opracowanym standardem 

na stronie internetowej SLMP (www.leanpolska.org). 

 
 

__________________________ 

Data, podpis 

 
Do rozpatrzenia wniosku przez Zarząd wymagane jest wniesienie składki członkowskiej. Jej wyso- 

kos ́ć to 100 zł (dla studentów 50 zł, prosimy o przesłanie skanu legitymacji studenckiej) za okres 365 

kolejnych dni kalendarzowych. Numer rachunku bankowego: 

 
Stowarzyszenie Lean Management Polska 

97 2490 0005 0000 4530 6568 1013 (Alior Bank) 

 
W przypadku negatywnej decyzji Zarządu kwota składki zostanie zwrócona na podane konto w ciągu 14 dni. 
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