
STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  MAJĄTKOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a;  pok. 408

www.srmzl.pl

D E K L A R A C J A  C Z Ł O N K O W S K A

1.  Imię i Nazwisko  ................................................................…………………….

2.  Imiona rodziców……………………………………………………………...……………

3.  Data i miejsce urodzenia…………………………………………….…………...........

4.  Wykształcenie - nazwa szkoły/uczelni, kierunek, specjalność 
……………………………………………………………………………………………..……….

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

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

5.  Stopnie naukowe i zawodowe

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

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

6.  Uprawnienia do wyceny z dnia....................................................nr....................................………..

zakres........................................................................................................................................………

wydane przez.................................................................................................................................…..

7.  Inne posiadane uprawnienia zawodowe 

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

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

8.  Dokładny adres zamieszkania

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

tel. ................................., tel. kom. ........................................................

E-mail: .............................................................................................................…….............................

9.  Dane firmy w zakresie, której prowadzona jest działalność gospodarcza z wyceny nieruchomości

Nazwa...........................................................................................................................................................

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

Adres.............................................................................................................................................................

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

NIP………………………………… REGON ……………………………………………………………………………………...

tel. ......................, tel. kom. .......................................................

e-mail: .........................................................................................................................................…………….

Strona www. ………………………………………………………………………………………………………………………..
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10. Praktyka w zakresie wycen 

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

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

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

11. Praca zawodowa – zakres i lata pracy 

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

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

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

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

12. Przynależność do innych organizacji i stowarzyszeń w przeszłości i obecnie 

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

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

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

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

                                                                                                            imię i nazwisko, data

Ja niżej podpisany/a ……………………………………… proszę o przyjęcie mnie  w  poczet  członków  Stowarzyszenia
Rzeczoznawców  Majątkowych  Ziemi  Łódzkiej  w  Łodzi  Jednocześnie  oświadczam,  że  jest  mi  znany  Statut
Stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
Oświadczam, że znane są mi postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się
do ich przestrzegania,  do aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz. 

................................................... dnia..............................
            (miejscowość)             

                                                                                      ......................................................................
                                                                                                            (pieczęć i podpis)

Wyrażam zgodę na umieszczenie i prezentowanie wizerunku mojej osoby na zdjęciu załączonym do Deklaracji
członkowskiej oraz moich danych osobowych (imię i nazwisko, nr uprawnień, adres, telefon, adres e-mail) na
stronie internetowej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej w Łodzi w dziale Członkowie.

................................................... dnia..............................
            (miejscowość)             

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

                                                                                                            ( czytelny podpis)

DO DEKLARACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. Kserokopię uprawnień zawodowych
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
3. Jedno zdjęcie
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UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  SRMZŁ

Zarząd na swoim posiedzeniu w dniu................................................... podjął uchwałę w sprawie

przyjęcia ……………………………………………………………. na członka Stowarzyszenia.

Postanowiono..............................................................................................................................

Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Ziemi Łódzkiej w 

Łodzi:

1.........................................................................

2.........................................................................

3.........................................................................

4.........................................................................

5.........................................................................

Łódź, dnia......................................
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