
 

* - prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację wraz ze zdjęciem (tzw. „paszportowym”) należy 
wysłać na adres siedziby stowarzyszenia. 

Katowice, dnia ................................... 
 

Deklaracja o przystąpieniu do 
Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 

 
Ja, niżej podpisany 
............................................................................................................................................  
zamieszkały 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia 
NIEPOKONANI 2012 z siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice 
Oświadczam, że znam postanowienia statutu, cel oraz zadania Stowarzyszenia 
NIEPOKONANI 2012. Zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego 
uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia. 
Składając deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 
NIEPOKONANI 2012 do celów określonych statutem Stowarzyszenia oraz 
regulaminem udzielania wsparcia. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i 
oświadczam, iż znane mi są uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych 
osobowych, zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich modyfikacji. 
Zadania z tym związane będę̨  wykonywał sumiennie i z godnością̨. 

! Chcę otrzymać specjalną legitymację członkowską w stowarzyszeniu, której 
koszt wytworzenia oraz opłaty kurierskiej wynosi 39 pln 

 
 
 
 

Podpis* 
 
WAŻNE! 
Jesteśmy Stowarzyszeniem założonym przez osoby poszkodowane przez instytucje 
państwowe. Swoją działalność prowadzimy w celu ochrony podmiotowych praw 
konstytucyjnych wszystkich obywateli bez wyjątku. Zapraszając do współpracy osoby 
poszkodowane nie chcemy jednak przerzucać na nich finansowego obowiązku wpierania 
działalności naszego Stowarzyszenia. Będziemy te środki starali się gromadzić bez 
konieczności dodatkowego obciążania bezprawnie zrujnowanych ludzi obowiązkowymi 
składkami. Ci jednak spośród Was, którzy chcą i mogą wesprzeć nasze działania swoją 
dotacją, to mogą to uczynić poprzez wpłatę na nasze konto dowolnie zadeklarowanej kwoty. 

Za każde wsparcie z góry dziękujemy! 

Numer konta: 14 1050 1722 1000 0090 3014 8440 

 



 

* - prawidłowo wypełnioną i podpisaną deklarację wraz ze zdjęciem (tzw. „paszportowym”) należy 
wysłać na adres siedziby stowarzyszenia. 

Dane osobowe:  
1. Nazwisko  ....................................................................................................................... 
2. Imiona ........................................................................................................................... 
3. Adres zamieszkania ……................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..  
4. Dowód osobisty: seria ........... nr ............................ wydany przez ..............................  
5. Telefon ......................................... 6. adres mailowy ………………………….………………… 
7. Inne ............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 
 

podpis 
 
Uchwała nr ……… Zarządu Stowarzyszenia z dnia ...................... ........... r. 
w sprawie przyjęcia Pani/Pana ......................................................................................... 
w poczet członków  Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012, z 
siedzibą w Katowicach, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice postanawia 
przyjąć/odmówić przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia, 
Panią̨/Pana:.......................................................................................................................  
Za podjęciem uchwały głosowało ....................... członków Zarządu 
 
......................................     ......................................  
Podpis członka zarządu     Podpis członka zarządu 
 
Data wpisania do ewidencji członków Stowarzyszenia .................................................... 
Nr legitymacji członkowskiej ............................................................................................ 

 


