
Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 

UZ/3_03/2018 

z dnia 21 marca 2018 r. 

 

 

o wprowadzeniu nowego wzoru deklaracji członkowskiej  

 

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Meteorytowego wprowadza nowy wzór deklaracji 

członkowskiej. Wzór ten obowiązuje od 2.04.2018 r. 

Nowy wzór deklaracji członkowskiej PTMet stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

 

 

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 

 
Dr hab. Tadeusz A. Przylibski, Prof. PWr 

 



Załącznik do Uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego  

UZ/3_03/2018 z dnia 21 marca 2018 r. 

 

                                 POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE 

                                           ul. Będzińska 60, 41-200 SOSNOWIEC               

 

                                  Deklaracja członkowska 

 

 

DEKLARACJA 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

1. przestrzegania postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, który jest mi znany oraz uchwał i zarządzeń 

władz Towarzystwa, 

2. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie członków Towarzystwa. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w bieżącej pracy Polskiego Towarzystwa 

Meteorytowego i realizacji jego celów statutowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

                                                                                                                         

        ……………….……………………………………. 

CZŁONKOWIE WPROWADZAJĄCY:       Data i podpis 

Imię i nazwisko  

Numer legitymacji członkowskiej PTMet  

Data i podpis  

Imię i nazwisko  

Numer legitymacji członkowskiej PTMet  

Data i podpis  

 

DECYZJA                                                                                 

Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego z dnia ……………...... przyjęto Pana / Panią ……..………………………………………… 

w poczet członków PTMet jako członka zwyczajnego / juniora*. 

Wydano legitymację członkowską numer …………. .                                                                                                                               

* niepotrzebne skreślić            

                  Prezes   

Celem złożenia deklaracji jest zgłoszenie chęci przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Osoba składająca deklarację ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Towarzystwie osoba rezygnująca ma prawo złożenia żądania usunięcia swoich danych osobowych  

z zasobów PTMet. Dane podawane są dobrowolnie. Prosimy o bieżące aktualizowanie danych niezbędnych do korespondencji z  władzami Towarzystwa, szczególnie adresu poczty 

elektronicznej. 

Dane osobowe  

Imię  

Nazwisko  

Stopień i / lub tytuł naukowy  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Adres korespondencyjny  

(jeśli inny, niż zamieszkania) 

 

Adres e-mail  

Telefon  


