
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

członka Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM” 

 

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków 

zwyczajnych/wspierających* Stowarzyszenia „PRO MERITUM” w Siemianowicach 

Śląskich. 

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i zasady działania Stowarzyszenia „PRO MERITUM” ujęte  

w jego Statucie. Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia 

oraz terminowego opłacania składek członkowskich na konto Stowarzyszenia. 

Poniżej przedstawiam dane osobowe: 

Imię i nazwisko  

Imiona rodziców  

Data i miejsce urodzenia  

Pesel  

Miejsce zamieszkania  

 

Numer dowodu  

Telefon  

E-mail  

 

   

miejscowość, dnia  podpis 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia „PRO MERITUM” w Siemianowicach Śląskich zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póżn. zm.). 

   

miejscowość, dnia  podpis 

* niepotrzebne skreślić 

Podpisy dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujących przyjęcie Kandydata. 

 

……………………………………                                              …………………………………… 

 

Bank Pekao S.A. O/ Siemianowice nr 85 1240 4227 1111 0010 3972 6248 



 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM” 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „PRO MERITUM” nr ………..…. z dnia ……………………….  

Pan / Pani / Firma ……………………………………………………………………………………..... 

został(a) przyjęty(a) w poczet Członków Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM”  

w Siemianowicach Śląskich w charakterze członka zwyczajnego/wspierającego.* 

 

Siemianowice Śląskie dnia ………………..      podpisy 

          dwóch członków Zarządu 

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego „PRO MERITUM” 

 

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „PRO MERITUM” nr ………..…. z dnia ……..………………… 

Pan / Pani / Firma ………………………………………………………………………………..……... 

został(a)   wykluczony   ze    Stowarzyszenia   Społeczno-Edukacyjnego   „PRO  MERITUM” 

w Siemianowicach Śląskich na skutek:** 

1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, 

2. wykluczenia przez Zarząd:  

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 

przekraczający sześć miesięcy, 

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 

 

 

Siemianowice Śląskie dnia ………………..     podpisy 

         dwóch członków Zarządu 

 

 

*   niepotrzebne skreślić 

** zaznaczyć właściwe 


