DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA SOLIDARNI 2010
Dane osobowe
Imię (imiona)

Nazwisko

PESEL

Nazwisko rodowe

Nr i seria dowodu osobistego

(lub) paszport

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Miejscowość

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Kod pocztowy

Ulica

Poczta

Ulica

Nr. domu

Nr. lokalu

Nr. domu

Nr. lokalu

Województwo

Województwo

Telefon domowy

Telefon komórkowy

E-mail

Właściwe pole zaznaczyć X

Wykształcenie
podstawowe

zawodowe

średnie

pomaturalne

wyższe

licencjat

mgr

inż.

mgr inż.

dr

dr hab.

prof.

Kierunek

Specjalność

Właściwe pole zaznaczyć X

Wykształcenie II (opcjonalnie)
podstawowe

zawodowe

średnie

pomaturalne

wyższe

licencjat

mgr

inż.

mgr inż.

dr

dr hab.

prof.

Kierunek

Specjalność

Praca
Zawód

Przedsiębiorstwo
państwowe

Miejsce pracy

prywatne

Telefon

1

Właściwe pole zaznaczyć X

Znajomość języków
stopień znajomości
język

ZAAWANSOWANY

PODSTAWOWY

w mowie

w piśmie

w mowie

BIEGŁY

w piśmie

w mowie

w piśmie

1.
2.
3.
4.

Pełnione ważne funkcje publiczne/zawodowe
organizacja/organ

data rozpoczęcia

data rezygnacji

funkcja

szczebel organizacji

Inne umiejętności i zainteresowania
stopień umiejętności
dziedzina

PODSTAWOWY

ZAAWANSOWANY

BIEGŁY

Deklaruję wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Solidarni 2010
Oświadczam, iż będąc pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju mającym pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, utożsamiam się z misją i celami Stowarzyszenia, akceptuję
zasady ideowe oraz program.
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia Solidarni 2010
oraz do sumiennego wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia.
Oświadczam, iż:
1) nie byłem funkcjonariuszem ani jawnym bądź tajnym współpracownikiem jakichkolwiek służb specjalnych PRL oraz
WSI (Wojskowych Służb Informacyjnych).
2) nie posiadam członkostwa oraz czynnie nie wspieram organizacji lub ruchu, której cele są sprzeczne ze Statutem,
zasadami ideowymi lub programem Stowarzyszenia Solidarni 2010.
3) nie podejmuję działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia Solidarni 2010.
4) korzystam z pełni praw publicznych i obywatelskich.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Statutu Stowarzyszenia Solidarni 2010.
Deklaruję miesięczną składkę członkowską w wysokość (nie mniejsza niż
wynikająca z Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia):

PLN

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
moich danych osobowych przez władze statutowe Stowarzyszenia Solidarni 2010 w zakresie wynikającym z prowadzenia działalności statutowej.

Podpis

Data, miejscowość

2

