Załącznik do uchwały nr 8 z dnia 27.05.2017 r.

DEKLARACJA

(w przypadku osoby fizycznej)
Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………….………………………..…… proszę o przyjęcie
mnie w poczet członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka
Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.

…………………..…, dnia: ..................

własnoręczny podpis: ..............................................

Poniżej przedstawiam dane osobowe:
Nazwisko

Imiona

Imię ojca

Imię matki

Seria i numer

wydany przez

Województwo

Powiat

Kod i miejscowość

Ulica i numer domu/lokalu

Numer preferowany

Numer dodatkowy

Nazwisko i imiona

Imiona rodziców

Obywatelstwo

Dowód osobisty

Miejsce zamieszkania

Numer telefonu

Adres e-mail
Uwaga:
Proszę zaznaczyć preferowany sposób kontaktowania się (właściwe podkreślić):
⮚ poczta elektroniczna na powyższy adres e-mail,
⮚ kontakt telefoniczny na ww. nr telefonu do kontaktu,
⮚ list wysłany na adres zamieszkania.
Zdobyte w latach
ubiegłych uprawnienia
Członek byłego
samorządu zawodowego
urbanistów

Nazwa i numer uprawnień

(uprawnienie z zakresu urbanistyki, planowania i zagospodarowania

przestrzennego)

Nazwa Okręgowej Izby Urbanistów i numer wpisu

Wykształcenie I

Wykształcenie II

Uczelnia

Kierunek/specjalność

Rok ukończenia

stopień naukowy

Uczelnia

Kierunek/specjalność

Rok ukończenia

stopień naukowy

Organizacja/firma

stanowisko

Wykonywany zawód

Miejsce pracy
Nazwisko i imię członka wprowadzającego I

Czytelny podpis członka wprowadzającego I wraz z krótkim
uzasadnieniem rekomendacji

Rekomendacje
członków
wprowadzających
(nie dotyczy osób, które w latach
ubiegłych zdobyły uprawnienia z
zakresu urbanistyki lub planowania i
zagospodarowania przestrzennego
lub osób, które były członkami
samorządu zawodowego urbanistów
do dnia jego likwidacji)

Nazwisko i imię członka wprowadzającego II

Czytelny podpis członka wprowadzającego II wraz z krótkim
uzasadnieniem rekomendacji

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, udostępnionych w złożonej przeze mnie deklaracji członkowskiej dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016
r., poz. 922).

…………………..…, dnia: ..................

własnoręczny podpis: ..............................................

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr ....................................... z dnia ..........................
Pan/Pani

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

został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

…………………….., dnia: .........................

