
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów 

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO 
 

Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Oddziału………............................... 
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.  

Równocześnie zobowiązuję się – przy przyjęciu mnie na członka zwyczajnego – do 
przestrzegania obowiązków statutowych. Deklaruję wpłacanie składek członkowskich w 
wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTM na konto:  
Bank BGś 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550. 
Pierwsza składka zostanie wpłacona w ciągu 30 dni od otrzymania drogą elektroniczną 
zawiadomienia o pozytywnej decyzji ZG PTM. 
 
 
...................................   ..................................  ............................................. 
(miejscowość)              (data)           (podpis kandydata) 
I. Rekomendacje dwóch członków zwyczajnych, co najmniej od 2 lat w 
PTM i z opłaconą na dany rok składką członkowską, popierających 
kandydata: 
 
Opinia o kandydacie  ............................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

Lp. Nazwisko i imię Oddział PTM Podpis 
1.  

 
  

2.  
 

  

II. Decyzja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uchwałą 

.................................... z dnia ............................................. rekomenduje na podstawie § 28 
statutu Towarzystwa, przyjąć – odmówić przyjęcia – kandydata na członka zwyczajnego 
Oddziału ................................................. Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. 
Przyjęcie nastąpi po wpłaceniu pierwszej składki członkowskiej. 

 
         .......................................... 
          (podpis) 

Uzasadnienie (w przypadku odmowy przyjęcia) ........................................................................ 
 

Data opłacenia pierwszej składki członkowskiej  ……………………...………………………. 
 
Członek zwyczajny PTM od dnia ………………………………………………… 



III. Dane osobowe kandydata (proszę wypełnić drukowanymi literami): 
 

Nazwisko i imię 
  

Data i miejsce urodzenia 
 

  

PESEL  
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Adres korespondencyjny 
 

 

Telefon stacjonarny             
i komórkowy 

  

e-mail 
 

 

Nazwa zakładu pracy 
 

 

Adres zakładu pracy 
 

 

Telefon słuŜbowy 
 

 

Stanowisko/funkcja 
 

 

Ogółem staŜ pracy 
 

 

Wykształcenie 
 

 

Zawód 
 

 

Posiadane tytuły 
zawodowe, specjalizacje 
 

 

 
Przyjmuję do wiadomości, Ŝe administratorem moich danych osobowych zawartych w 
niniejszej deklaracji jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, KRS: 0000006649.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem ewidencji członków 
zwyczajnych oraz wynikających z przynaleŜności do PTM.  
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji ww. celów.  
Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą 
udostępnianie podmiotom innym niŜ upowaŜnione na podstawie przepisów prawa. 

 

Oświadczam, Ŝe posiadam pełną zdolność do czynności prawnych  
i nie jestem pozbawiony/a praw publicznych. 
 

 
……………………       

(podpis) 


