
 

 
Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział Gda�sk 

 
................................................. 

/imi� i nazwisko, tytuły/ 

................................................. 
/adres/ 

 
 

 
/piecz�� Oddziału/ 

/zdj�cie/ 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA TKP Nr............. 

W rozumieniu zało�e� programowych i celu działania Towarzystwa Konsultantów Polskich uprzejmie 
prosz� o przyj�cie w POCZET Członków zwyczajnych TKP. 

Jednocze�nie zobowi�zuj� si� do przestrzegania postanowie� Statutu, Statusów TKP. Wytycznych 
Post�powania Konsultanta TKP oraz uchwał Władz Towarzystwa a w szczególno�ci do: 
�� kierowania si� najlepsz� wiedz� i pełn� obiektywno�ci� w kształtowaniu swoich opinii oraz 

niezale�nych opracowa� konsultingowych, 
�� stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, 
�� pełnego realizowania celów Towarzystwa oraz troski o jego dobro, 
�� czynnego udziału w społecznych i zawodowych pracach Towarzystwa. 

 

ZAŁ�CZNIKI x2: 
 »arkusz ewidencyjny 
 »zdj�cie legitymacyjne 
 »ksero dyplomów, za�wiadcze� 

 
 
 

.......................................... 
/data/ 

 
 
 

............................................. 
/podpis/ 

WPROWADZENIE: 

STWIERDZAM, �e Kolega....................................................................jest mi znany od roku......................... 
Uwa�am, �e Jego wiedza i do�wiadczenie oraz poczucie odpowiedzialno�ci predestynuje Go w pełni  
do przyj�cia w POCZET Członków Zwyczajnych Towarzystwa Konsultantów Polskich, w zwi�zku z czym 
popieram Wniosek. 

1....................................................................... 

2....................................................................... 
/imi� i nazwisko, tytuł/ 

....................... 

....................... 
/nr leg TKP/ 

...................... 

...................... 
/data/ 

................... 

................... 
/podpis/ 

DECYZJA: 
Zarz�du Gda�skiego Oddziału TKP 

Zgodnie  z  protokołem  posiedzenia  Zarz�du  w  dniu  .......................... Zarz�d przyj�ł 

w POCZET Członków Oddziału Kol. .............................................................................................................. 

wł�cznie od dnia.................................. 

»wpis : ................................................zł 

»składka : ...........................................zł /mc 

Wydano legitymacj� TKP 

 »Nr.................................................. 

 »Dnia.............................................. 

 
 

Z a  Z a r z � d  O d d z i a ł u  T K P  O G  

 
 
U W A G A :  
»wypełni� maszynowo /x2/ 
»wzór Dr S.C./DC/99 

 
 

.......................................... 
/data/ 

 
 

............................................. 
/podpis/ 



 

WYTYCZNE  POST�POWANIA  KONSULTANTA  TKP 

1.  Konsultant post�puje zawsze godnie i zgodnie z ustaleniami znanego Statutu, Statusu 
Konsultingu i Konsultanta Towarzystwa Konsultantów Polskich - TKP. 

2.  Konsultant działa zawsze z nale�yt� staranno�ci�, wykorzystuj�c sw� wiedz� i do�wiadczenie 
w interesie zleceniodawcy kontraktu. 

3.  Konsultant wykonuje zlecony konsulting na sw� prawn� odpowiedzialno��, zgodnie z etyk�, 
aktualnym stanem wiedzy i obowi�zuj�cymi przepisami krajowymi i zagranicznymi. 

4.  Konsultant i Pracownicy Jego Zespołu, poza wynagrodzeniem przewidzianym w kontrakcie 
nie przyjmuj� �adnego innego wynagrodzenia, ani prowizji, komisowego, ani innych korzy�ci 
zwi�zanych z wykonywaniem usług, robót czy dostaw� dóbr dla zleceniodawcy. 

5.  Konsultant zawiadamia swojego zleceniodawc� o swych powi�zaniach i zainteresowaniach 
mog�cych wpłyn�� na jego usługi konsultingowe. 

6.  Konsultant zachowuje wyj�tkow� dyskrecj� i poufno�� w sprawach dotycz�cych usług i nie 
mo�e ujawnia� zwi�zanych wyników swych prac, studiów i raportów oraz udziela� informacji. 

7.  Konsultant nie konkuruje z innymi stowarzyszonymi konsultantami TKP w zakresie ceny za 
usługi, oraz nie podejmuje działa� dla rugowania innego stowarzyszonego konsultanta 
wiedz�c, �e negocjacje o jego zatrudnieniu s� w toku. 

8.  Konsultant nie ocenia pracy innego konsultanta, chyba, �e za jego zgod�, oraz nie działa na 
jego szkod� w reputacji, zamiarach lub interesach. 

9.  Konsultant nie mo�e prowadzi� akcji reklamowej, ani składa� publicznie o�wiadcze� w 
sposób samochwalczy, lub wprowadzaj�cy w bł�d. 

10.  Konsultant nie mo�e wi�za� si� z osobami prowadz�cymi usługi i roboty w sposób sprzeczny 
z niniejszymi Wytycznymi, oraz anga�owa� si� w jak�kolwiek akcj� nara�aj�c� na szwank 
dobre imi�, godno�� i zawód konsultanta. 

11.  Konsultant dla ochrony interesu zleceniodawcy doradza zlecenie specjalizowanych prac i 
usług najlepszym w jego wiedzy specjalistom, oraz wykonawcom i współpracuje z nimi o ile 
interes tego wymaga. 

12.  Konsultant ma obowi�zek ostrzec zleceniodawc� o konsekwencjach wynikaj�cych z 
uchylenia propozycji konsultanta i przyj�cia innych propozycji, zwłaszcza w zakresie ochrony 
zdrowia i mienia. 

13.  Konsultant słu�y konsultingiem na ka�de wezwanie zleceniodawcy i jest w stałej dyspozycji 
dla innych konsultantów TKP. 

14.  Konsultant odmawia przyj�cia zlecenia, którego wykonanie zagra�a bezpiecze�stwu lub 
rozwojowi gospodarki kraju. 

15.  Konsultant jest lojalny wzgl�dem władz TKP oraz stron obrotu konsultingowego. 
16.  Konsultant wykonuje zdyscyplinowanie prace konsultingowe zgodnie z ustaleniami 

prowadz�cego Przedstawiciela Zarz�du TKP, lub Konsultanta-Koordynatora i zasadami 
obowi�zuj�cymi w TKP. 

17.  Konsultant dobrowolnie, taktownie i honorowo odst�puje od prac konsultingowych, oraz 
zrzeka si� członkostwa w TKP, je�li stwierdzi, �e wymagania i warunki działania w TKP nie 
mog� przeze� by� dotrzymane, zdaj�c do Oddziału posiadan� legitymacj� i odznak� TKP, 
oraz piecz�tk� nazwiskow� TKP. 

18.  Konsultant, który zawodowo dopu�cił si� nadu�ycia etyki jest przez Władze TKP pozbawiany 
członkostwa TKP, ł�cznie z weryfikacj� rekomendacji Członków wprowadzaj�cych. 

19.  Kandydat na członka TKP przy składaniu do TKP Deklaracji Członkostwa TKP po 
przeczytaniu niniejszych „Wytycznych” zobowi�zany jest podpisa� „Prawne o�wiadczenie woli 
Członka TKP” jak ni�ej. 

20.  PRAWNE O�WIADCZENIE WOLI CZŁONKA TKP. 

Zgadzam si� na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów TKP O/Gda�sk. 
O�wiadczam, �e zapoznałem si� z postanowieniami Wytycznych Post�powania Konsultanta TKP 
stanowi�cych zał�cznik do Deklaracji Członkostwa TKP oraz, �e zobowi�zuj� si� do 
przestrzegania zawartych w nich zasad Regulaminów TKP, co stwierdzam swym podpisem. 

 

...................................dnia................................... 

KONSULTANT TKP 

................................................................. 
  /podpis/ 

 


