Deklaracja kandydata na członka zwyczajnego SKFS.
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.
Zobowiązuję się przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, Ustaw oraz przyjętych Uchwał.
Imię
Nazwisko
Branża
Nazwa firmy
Adres siedziby firmy/adres kandydata
Telefon kontaktowy kandydata
E-mail kontaktowy
Ogólna liczba pojazdów we flocie
w tym: osobowe
ciężarowe do 3,5 t
ciężarowe powyżej 3,5 t
autobusy
inne( np. maszyny drogowe)
Zarządzanie flotą
Własne / Zewnętrzne
(niepotrzebne skreśl)

Krótko uzasadnij powód aplikowania do SKFS:

Kandydata do SKFS polecają:………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wpisać imiona i nazwiska dwóch polecających Panią/Pana członków SKFS lub dołączyć ich opinie polecające)

W- rola wiodąca( kierownicza),

P- rola pomocnicza(wykonawcza)

Załącznik do deklaracji kandydata na członka zwyczajnego SKFS.
Pełna nazwa stanowiska zajmowanego przez aplikującego kandydata
………………………………………………………………………………………
Określ swoją rolę w firmie w poszczególnych zakresach działania:

1. Pozyskiwanie środków transportu, a w tym:
1.1

planowanie zapotrzebowania na środki transportu

1.2

opracowanie kryteriów wyboru środków transportu według kryterium zadań/funkcji

1.3 analizowanie kosztów i określanie zasad pozyskania środków transportu
1.4 realizowanie dostaw środków transportu poprzez udział w procesie:
1.4.1

negocjowania warunków dostaw,

1.4.2

kontrolowania dostaw,

1.4.3

rozliczenia dostaw,

1.4.4

rejestracji pojazdów,

1.4.5

wydania pojazdów użytkownikowi,

2. Zarządzanie operacyjne poprzez:
2.1 planowanie budżetu na eksploatację środków transportu głównie na:
2.1.1

amortyzację / koszty wynajmu,

2.1.2

ubezpieczenia,

2.1.3

koszty napraw/serwisu (w tym kontrakty serwisowe i outsourcing serwisu),

2.1.4

koszty paliwa,

2.1.5

podatki,

2.1.6

inne koszty związane z pojazdami,

2.2

zawieranie umów związanych z eksploatacją

2.3

ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie budżetu?

2.4

analizowanie odchyleń budżetowych i rekomendowanie na tej podstawie zmian
organizacyjnych w sposobie zarządzania flotą.

2.5
3.

ponoszenie odpowiedzialności za proces wycofania i sprzedaży pojazdów.

Zarządzanie użytkownikami i personelem poprzez:
3.1 kreowanie lub wpływ na politykę samochodową, głównie przez tworzenie zasad korzystania z
pojazdów służbowych,

3.2

egzekwowanie wewnętrznych procedur mających wpływ na proces eksploatacji pojazdów,

3.3

monitorowanie i weryfikowanie zasad użytkowania pojazdów,

3.4

prowadzenie działań na rzecz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji

W- rola wiodąca( kierownicza),

P- rola pomocnicza(wykonawcza)

W

P

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.
Zgodnie z § 9 Statutu SKFS i z § 7 pkt. 1 lit. a Regulaminu Zarządu SKFS, poniżej określa się zasady
przyjmowania członków zwyczajnych do Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

ZASADY
1. Kandydatem na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest osoba, która prawidłowo wypełni i prześle

drogą elektroniczną zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia :
a) deklarację kandydata na członka zwyczajnego SKFS,
b) załącznik do deklaracji kandydata,
c) zeskanowane, uprzednio podpisane przez kandydata, oświadczenie dotyczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje kandydat, który po spełnieniu pkt. 1:
a) uchwałą Zarządu Stowarzyszenia został przyjęty w poczet członków,
b) w terminie jednego miesiąca od decyzji Zarządu wpłaci roczną składkę członkowską na konto

bankowe Stowarzyszenia w wysokości wskazanej przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd, bez zbędnej zwłoki, powiadamia drogą elektroniczną osobę o przyjęciu w poczet członków

Stowarzyszenia lub odmowie przyjęcia uzupełnionej stosownym uzasadnieniem.
4. Fakt przyjęcia nowego członka zostaje ogłoszony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

5. Od decyzji odmownej Zarządu można się odwołać w formie pisemnej do Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia, które zwoływane jest raz do roku.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji
kandydata w procesie aplikowania w poczet członków Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych i
dla potrzeb wewnątrzorganizacyjnych Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych zgodnie z ustawą z
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

