
Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

 

Deklaracja członkowska 

 

 

 Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

w oddziale/kole/klubie ....................................................................................................................  

 

Nazwisko i imię …………………………...............……………………………………….…………………….. 

Data urodzenia ……………….............……………..............…………………………………………………. 

Adres……………………………………………................……………………………………………………… 

…………………………………………….................……………………………………………………………. 

Telefon oraz e-mail ………………………...............……………………………………………………………. 

………………………………………….................…………………………………………………….…………. 

Tytuł i stopień naukowy i/lub tytuł zawodowy /prof., dr. hab., dr., mgr, inż., technik/ 

…………………………………………………………………………................……………………….………. 

Specjalność w zawodzie………............…………………………………………………………….………….. 

Ukończona uczelnia lub szkoła /nazwa, rok ukończenia/: 

……………………………………………………………………………..........................………………………

…………………………………………………………………………...…………...……………………………. 

Obecne miejsce pracy /nazwa instytucji, przedsiębiorstwa, firmy/ adres, nr tel.: 

…….………………………………………………………………………………………………..………………

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

………………………………………………………………….........................................………………… 

Inne posiadane uprawnienia……….........……………………………………………………………………… 

……………………………………………………..............…………..………….………………………………. 

…………………………………………………...............………………………………………………………… 

Osiągnięcia zawodowe i naukowe…………..........…………………………………………………………….. 

…………………………………………….........…………………………………………………………………

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

……………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………......................................................…………….…………… 

Oświadczam, że poprzednio nie należałem/należałem do SGP od dnia ………..…………do 

dnia……………………./niepotrzebne skreślić/ 

Oświadczam, iż:  

1) zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w pełni akceptuję jego 

zapisy i będę ich przestrzegał/a; 

2) przez cały czas swojego członkostwa w Stowarzyszenia Geodetów Polskich będę 

przestrzegał/a reguł, zasad i standardów przyjętych przez Stowarzyszenie Geodetów 

Polskich;   

3) zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich;  



Wyrażam zgodę na:  

1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich,  

z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 w celu realizacji zadań statutowych w okresie 

mojej przynależności; 

2) na informowanie mnie, na wskazany przeze mnie w deklaracji członkowskiej adres mailowy,  

o wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich; 

Oświadczam, że:  

1) moje dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą; 

2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu realizacji projektów, 

w których będę brać udział; 

3) zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich, przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania poprzez 

kontakt: biuro@sgp.geodezja.org.pl. 

 

 

Miejscowość ……….....….......………….. data ….….....…………. podpis ……….........................……. 

 

 

Decyzja Prezydium Zarządu Oddziału SGP w ……................................……………………….. 

deklarację przyjęto/odrzucono na zebraniu w dniu …………............................……………….. Protokół  

nr ……………………………… pkt. …....…….. poz. ……….......……… 

Wydano znaczek organizacyjny i legitymację nr ………..........................dnia ……………………………  

 

    Za Zarząd Oddziału 

 

 ………………............... 

 podpis 

 

Adnotacja władz Oddziału SGP dot. Członka 

…………...............……………...............………………………………………………………………………… 

……………………………....………………………………………………………………………………………

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

…........................................................................................................................................................… 

mailto:biuro@sgp.geodezja.org.pl

