STOWARZYSZENIE INTELIGENCJI POLSKIEJ
Deklaracja Członka
Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej, jest stowarzyszeniem patriotów polskich, których praca zawodowa
związana jest z pracą umysłową. Stowarzyszenie jest korporacją patriotycznej inteligencji.

1. Nazwisko

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

Imi/ę/ona........................................................................................................

2. Data ur. ............................. Adres .......................................................................................................................................... ........................
3. e – mail ............................................................................. tel. ................................................ k. ...................................................
4. Wykształcenie ............................................................................................................................. .............................................................
Wydział

Nazwa Uczelni

5. Uzyskany stopień ....................... Specjalizacja/e ………………………………………………………………….
6. Miejsce Pracy ...................................................................................................................................................................................
7. Zgłaszam się do Zespołu ds.: :

naukowych;

technicznych;

finansowych i ekonomicznych;

prawnych i sądowych;

wdrożeniowych;

rządowych;

rolniczych;

ochrony środowiska;

bezpieczeństwa;

publicystyczno – politycznych;

patentowych;
gospodarczych;

samorządowych;

medycznych;

kulturalnych;

edukacyjnych;

medialnych

artystycznych;

sportowych.

Innych ……………………………………………………………………………………………………….
8. Przynależność organizacyjna: ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................................................

9. Moje osiągnięcia: ..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..................................................................
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej, Klub SIP w ……………………………………
ponieważ chcę poświęcić swój czas i wiedzę do budowy dobra wspólnego, w granicach swoich możliwości.
Zapozna/łem/łam się z Statutem zamieszczonym na str. www.inteligencjapolska.org., Zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz uchwał władz Stowarzyszenia, być lojalnym i nie konfliktowym członkiem Klubu
Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej oraz postępować zgodnie z Kartą Standardów.
Jednocześnie oświadczam, że nigdy nie byłam/em funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem, ani
osobowym źródłem informacji dla służb zniewalających Naród Polski w latach 1944 – 1989 Przez w/w służby
rozumiem aparat przymusu i represji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i nigdy nie działałem na szkodę
Narodu Polskiego oraz nie ciąży na mnie wyrok sądowy. Nie współpracuję ze służbami specjalnymi III RP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb celów statutowych
Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochrnie danych osobowych i
wytycznymi UE – RODO..

Oświadczam, że wszystkie wpisane tutaj informację są zgodne z prawdą.
data

podpis

1

10. Osoba wprowadzająca do SIP

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

.

..
..........................................................................
/podpis czytelny/

11. Osoba wprowadzająca do SIP

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

.
...............................................................................
/podpis czytelny/

Decyzja Zarządu Klubu Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej w ...............................................................
...................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
.
...........................
/data/

…...........................
/ podpis/

Funkcje powierzone przez Zebranie Wyborcze Członków lub Zarząd KSIP ...............................................
...................................................................................................................................................................................
..........................
/pieczęć /

/data/

.....................................
/podpis/

Funkcje powierzone przez Zebranie Wyborcze Członkóe lub Zarząd KSIP ...................................................
...................................................................................................................................................................................
..........................
/pieczęć /

data/

……..............................
/podpis/

Funkcje powierzone przez Walne Zebranie lub Zarząd KSIP ...................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................
/pieczęć /

/data/

.....................................
/podpis/

Decyzja Zarządu Głównego SIP.z dnia ………………………. Kol ……………………………………………………………………………
został przyjęty w poczet członków ……………………………………….

.

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

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

/data/

czytelny podpis upoważnionego członka ZG/

2

