
Lokalna Grupa Rybacka - Stowarzyszenie ,,SIEJA”  

z siedzibą w Marianowie ul. Mieszka I 1,  73-121 Marianowo 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Miejscowość ……………….………., dnia ………………….. 

 

 
D E K L A R A C J A przystąpienia do S t o w a r z y s z e n i a ,,SIEJA” w charakterze członka 

zwyczajnego 

 

 
Nr kolejny deklaracji:  

Dane Członkowskie 

Nazwisko:   

Drugi człon nazwiska złożonego:  

Imię:  

Drugie imię:  

PESEL:  

Seria i numer dowodu osobistego:  

Adres zamieszkania 

Miejscowość:  

Kod:  

Ulica:  

Nr domu:  

Nr lokalu:  

e-mail:  

Telefon:  

Deklaracja przystąpienia 

 

Ja niżej podpisany (a) niniejszym deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia ,,SIEJA” 

w charakterze członka zwyczajnego.  

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem 

pozbawiony/a praw publicznych oraz znany jest mi Statut Stowarzyszenia, którego zapisów 

zobowiązuję się przestrzegać.  

Oświadczam, że w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie 

i publikowanie dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych. 

 

 



NAZWA PODMIOTU DELEGUJĄCEGO 

 

 

Podmiot reprezentuje sektor: a/publiczny    b/społeczny    c/gospodarczy 

*właściwą odpowiedź należy podkreślić 

Rodzaj prowadzonej działalności 

 

Funkcja jaką pełni osoba delegowana przez podmiot 

 

Adres siedziby 

Miejscowość:  

Kod:  

Ulica:  

Nr domu:  

Nr lokalu:  

e-mail:  

Telefon:  

Fax:  

 

Podpis: 
(czytelny) 

 

 

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

Uwaga ! 

1. Do niniejszej deklaracji należy dołączyć pisemną rekomendację podmiotu delegującego dla 

osoby delegowanej w formie decyzji upoważnionej osoby lub organu. 

2. Niniejsza deklaracja powinna być dostarczona członkom Zarządu Stowarzyszenia lub do 

biura Stowarzyszenia w formie papierowej z odpowiednimi przepisami oraz w formie 

elektronicznej.  

 

Wyjaśnienie: 

  

Użycie w niniejszej deklaracji sformułowań „podmiot delegujący” i „delegowany”, nie oznacza 

istnienia stosunku przedstawicielstwa (w rozumieniu prawa cywilnego) pomiędzy podmiotem 

delegującym a osobą delegowaną. Chodzi tu jedynie o zaznaczenie pewnego związku pomiędzy 

podmiotem delegującym a osobą delegowaną, który może wynikać np. z stosunku zatrudnienia, 

członkostwa lub innego rodzaju uczestnictwa osoby wypełniającej deklarację w strukturach 

podmiotu delegującego. 


