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Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich 
ul. Zimowit 7/2, 35-605 Rzeszów 

KRS 0000402111 REGON 180784654 NIP 813 36 70 399 

 
 
 
 

DEKLARACJA    CZŁONKOWSKA 
 
 
 
Niniejszym deklaruję wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Filozofów Krajów 

Słowiańskich w charakterze członka zwyczajnego / wspierającego* 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia Filozofów 

Krajów Słowiańskich i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz do przestrzegania 
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia a także do aktywnego udziału w realizacji 
jego celów. 

imiona   

nazwisko  

tytuł/stopień naukowy  

uczelnia/Instytut  

data urodzenia (dd-mm-rr)  

miejsce urodzenia  

obywatelstwo  

nr dowodu osobistego  

nr PESEL  

miejsce zamieszkania – adres 
zameldowania (ulica, kod, 
miejscowość) 

 

kraj  

adres do korespondencji  

e-mail  

nr telefonu kontaktowego  

 
Uzasadnienie 

[charakterystyka zainteresowań kandydata w zakresie filozofii oraz ewentualne trzy 
najważniejsze publikacje] 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
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Rekomendacja członka Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich 
 

imiona i nazwisko rekomendującego podpis rekomendującego 

  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji 

wyłącznie dla potrzeb Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich, zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z póź. zm.). Jednocześnie zobowiązuję się do informowania 
Stowarzyszenia o zmianach dotyczących moich danych osobowych oraz adresowych 
służących do kontaktu ze Stowarzyszeniem. 

 
 
......................................        ..................................................... 
(data)         (podpis składającego deklarację) 

 
 

[wypełnia sekretarz Zarządu Głównego] 
DECYZJA 

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich z dnia .................. 
 

.............................................................................. nie* został/a przyjęty/a w poczet członków 
(imię i nazwisko osoby składającej deklarację członkowską) 

zwyczajnych / wspierających* Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. 
 
Uzasadnienie: 

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

 
 
......................................          ...................................... 
(miejscowość i data)                  (podpis i pieczęć) 

 
 
 

Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich z dnia .................. 
 

............................................................................................................ został/a wykreślony/a  
(imię i nazwisko członka) 

z rejestru członków Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. 
Uzasadnienie: 

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

 
......................................          ...................................... 
(miejscowość i data)                    (podpis i pieczęć) 


