
 
___________________________     __________________________________ 
nazwa osoby prawnej       data (rok, miesiąc, dzień) 
 
___________________________ 
siedziba 
 
___________________________ 
KRS 
 
reprezentowanej przez: 
 
___________________________ 
imię, nazwisko - stanowisko 
 
___________________________ 
imię, nazwisko - stanowisko 
 
___________________________ 
imię, nazwisko - stanowisko 
 

 
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU1 

 
Mając stosowne upoważnienia wnoszę/wnosimy o przyjęcie powyższej osoby prawnej 

w poczet członków Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu, jako członka 
wspierającego. 

W imieniu powyższej osoby prawnej oświadczam(-y), że akceptuję(-emy) cele, 
zadania i działania Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU ujęte w jego statucie i zobowiązuję(-
emy) się wspierać Stowarzyszenie w ich realizacji, w tym przez regularne opłacanie składek 
członkowskich. 

Jednocześnie wyrażam(-y) zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich/naszych 
danych osobowych przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. 
w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. 

Przysługuje mi/nam prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. 
Dla kontaktu ze mną/z nami wskazuję(emy) jako podstawowe: 

1) adres poczty elektronicznej: ____________ 
2) numer telefonu: ______________________ 

................................................... 
własnoręczny(-e) podpis(-y) 

W załączeniu: 
1) Załącznik nr 1. Tabelaryczne zestawienie danych osoby prawnej (oraz jej 

reprezentantów), będącej kandydatem lub członkiem Stowarzyszenia Urbanistów 
ZOIU. 

2) Załącznik nr 2.  
a) Krótka informacja o dotychczasowych doświadczeniach w zakresie urbanistyki 

bądź związanych z urbanistyką (w formacie .doc/.docx; nie więcej niż 1000 
znaków). 

b) Deklarowana forma działań na rzecz Stowarzyszenia (w formacie .doc/.docx; 
nie więcej niż 500 znaków). 
 

Wypełniony niniejszy plik (Deklaracja i jej załączniki) w formacie: .doc lub .docx 
należy przesłać na adres: biuro@suzoiu.pl, dołączając czytelny skan lub zdjęcie (w 
formacie: .pdf lub .jpg.) jego wydruku, z własnoręcznymi podpisami na każdej stronie.  

                                                 
1 W Deklaracji Członkowskiej należy wypełnić pismem maszynowym wszystkie dane oznaczone kursywą 



Załącznik nr 1. Tabelaryczne zestawienie danych osoby prawnej (oraz jej 
reprezentantów), będącej kandydatem lub członkiem wspierającym Stowarzyszenia 

Urbanistów ZOIU 
 

Dane osoby prawnej 
Data wypełniania 

(rrrr.mm.dd) 
Nazwa osoby 

prawnej Województwo Kod pocztowy Gmina 
1 2 3 4 5 

 
 

    

 
Miejscowość Ulica/plac Nr domu/lokalu KRS NIP 

6 7 8 9 10 
 
 

    

 
Miejscowość 

wiązana z osobą 
11 
 
 

 
Dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną 

Tytuły i stopnie 
naukowe i 
zawodowe Imi ę/imiona Nazwisko Stanowisko 

Podstawowy adres 
poczty 

elektronicznej 
12 13 14 15 16 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Numer telefonu  

17 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
własnoręczny(-e) podpis(-y) 

 
Kolumna 1 - należy podać datę wypełnienia tabeli. 
Kolumna 11 – miejscowość, która będzie umieszczana w zestawieniach przy nazwie członka 
Kolumna 16 – na ten adres będzie kierowana poczta i z tego adresu będzie można brać udział 
w głosowaniach. 
Kolumny 17 – podstawowy telefon, należy oznaczyć pogrubioną czcionką. 
 
W przypadku zmiany danych zawartych w powyższej tabeli należy jej zaktualizowaną 
wersję przesłać do biura Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. 



  
Załącznik nr 2. 
 

A. Krótka informacja o dotychczasowych doświadczeniach w zakresie urbanistyki 
bądź związanych z urbanistyką (w formacie .doc/.docx; nie więcej niż 1000 
znaków innych niż spacje; czyli około 15 wierszy). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Deklarowana forma działań na rzecz dla Stowarzyszenia (w formacie .doc/.docx; 
nie więcej niż 500 znaków innych niż spacje; czyli około 7 wierszy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
własnoręczny(-e) podpis(-y) 


