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Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia AGB TORFY 
Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia AGB Torfy w charakterze : 

 

1. Członka zwyczajnego1  

2.   Członka wspierającego  

 
Oświadczam, że znane mi są cele i sposoby ich realizacji przez Stowarzyszenie ujęte w statucie. 
Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, 
regularnego opłacania składek i wypełniania uchwał organów Stowarzyszenia. 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie AGB TORFY zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.z póź. zmian.) w celach związanych z działalnością statutową 
Stowarzyszenia. 

Przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania lub uzupełniania. 

 

Dane osobowe/firmy2: (prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami) 

1 Nazwisko i Imię/Firma: 

2 Forma prawna:  

3 Data i miejsce urodzenia: 

4 Miejsce zamieszkania/siedziba: 

5 PESEL/REGON: 

6 Numer telefonu: 

7 E-mail: 

8 Zakres deklarowanej pomocy3: 
 

 
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych oraz wspierających Stowarzyszenie decyduje Zarząd w formie 
uchwały (§12 ust. 2 i 3 Statutu). O swojej uchwale Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie 
zainteresowanego. 
Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego 
Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 

14 dni od otrzymania pisemnej informacji o uchwale Zarządu.  
Składki członkowskie opłacane są kwartalnie. Składki winny być wpłacane do końca miesiąca następującego 
po każdym kwartale. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie 14 dni od otrzymania 
powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wysokość składki dla nowych członków równa 
jest składce kwartalnej.  
Każdy członek zobowiązany jest do wpłaty składki członkowskiej w wysokości 15 zł kwartalnie, na 
rachunek Stowarzyszenia o numerze: 11 1140 2004 0000 3702 7614 9607  

 
 

Aleksandrów Łódzki, dn. _______________ 

 
 
 

______________ 

Podpis kandydata  

                                                 
1 Małoletni poniżej 16 lat mają prawo należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Nie 

posiadają prawa do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 
2 Dane firmy wypełnia tylko członek wspierający. Członkiem wspierającym może być jedynie osoba fizyczna lub prawna. Osoba 

prawna dołącza odpis z właściwego rejestru jeśli podlegała wpisowi. 

 
3 Dotyczy jedynie członka wspierającego. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 
wysokości. Deklaracja dotyczy pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia. 
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Uchwała nr  

Zarządu Stowarzyszenia AGB Torfy o przyjęciu w poczet członków 

zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia 

 

Zarząd Stowarzyszenia AGB Torfy działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu postanawia 

o przyjęciu kandydata ______________________________ w poczet członków 

zwyczajnych/wspierających. 

 

 

 

 

 
___________________  ____________________ 

 

Podpisy członków zarządu 

 

 

 

 

 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach. 

 


