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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
REGIONALNEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

 W PRZEWORSKU 
 
z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 54, 37 – 200 PRZEWORSK 
 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Regionalnego Towarzystwa Naukowego  
w Przeworsku w charakterze: 
 

członka zwyczajnego / członka wspierającego1 
 
Oświadczam, że znam i akceptuję cele, zadania oraz podstawowe kierunki działalności Stowarzyszenia 
zawarte w jego statucie. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w pracach 
Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i realizacji uchwał Władz. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez RTN 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz.U.  
z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami / w celach związanych z działalnością statutową 
Stowarzyszenia. 

Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. 

Przeworsk, dn.  ............   ....................................................  
własnoręczny podpis 

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod 
rygorem unieważnienia członkostwa zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Zarząd2. 

 
(poniżej wypełnia Zarząd) 

Uchwała Zarządu 
Uchwałą Zarządu RTN nr ...................................................................... z dnia. 
Kolega / Koleżanka / .............................................................................................  
został(a) przyjęty(a) 

w poczet Członków RTN 
w charakterze Członka zwyczajnego/wspierającego. 

Przeworsk, dn……………………..          
          Podpisy Członków Zarządu 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Każdy członek zobowiązany jest do wpłaty składki członkowskiej w wysokości 50 zł za 1 rok, na numer konta 
Stowarzyszenia : Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku, ul. Czarnieckiego 54, PRZEWORSK; 
 Numer rachunku bankowego: 66 9106 0008 2001 0018 0786 0001 (BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEWORSKU) 
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Załącznik nr 1 
1. Dane osobowe 

Nazwisko i Imię:………… 

Imiona rodziców: …………….. 

Data i miejsce urodzenia: ……………….. 

Adres zamieszkania: ……………… 

Seria i numer dowodu osobistego/PESEL/ 

………………………. 

Telefon/e-mail: ……………….. 

2. Kwestionariusz podstawowy 
 
a) doświadczenie zawodowe 
 

Aktualne miejsce pracy: ………… 
Stanowisko: ………….. 
Wykształcenie: …………… 
Stopień / tytuł naukowy: …………… 
Specjalność 
Profil zawodowy3 

• nauka 
• oświata 
• edukacja 
• kultura 
• inny……………. 

 
b) osiągnięcia naukowe 
 
publikacje recenzowane (podać liczbę) 

• monografie/książki   […...] 
• artykuły w czasopismach  […...] 

o ogólnopolskich  […...] 
o regionalnych   […...] 

• artykuły w pracach zbiorowych […...] 
• inne    […...] 

redakcje (podać liczbę) 
• czasopism i prac zbiorowych (podać liczbę) 

o ogólnopolskich  […...] 
o regionalnych (rec.)  […...] 
o regionalnych (bez rec.)  […...] 

• prac zbiorowych   […...] 
• recenzje wydawnicze (podać liczbę) […...] 

                                                
3 podkreślić właściwe 



 
3 

konferencje (udział czynny) 
• lokalne    […...] 
• ogólnopolskie   […...] 
• międzynarodowe   […...] 
• zagraniczne   […...] 

 
c) udział w innych organizacjach (wymienić) 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

d) inne osiągnięcia 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

e) zainteresowania 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 


