
 
 

1WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyl. dyr. 95/46/WE. 
2WYKSZTAŁCENIE uprawniające do wykonywania pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej- stopień naukowy (uczelnia, wydział, nr dyplomu); szkolenia psychoterapeutycznego 
(data ukończenia/ rok szkolenia, organizator, nr dyplomu) 
3REKOMENDACJA udzielona przez dwóch członków Stowarzyszenia, lub jednego członka Stowarzyszenia oraz proboszcza swojej parafii lub innego przedstawiciela wspólnoty 

chrześcijańskiej (patrz §12, pkt 4 Statutu SPCh). 
4MIEJSCE PRZYNALEŻENIA należy wpisać oddział terenowy, do którego osoba wnioskująca będzie przynależała lub jako miejsce przynależenia wybrać administrację Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia. W przypadku wyboru drugiej możliwości niepotrzebne należy skreślić. 
5NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - CZŁONEK ZWYCZAJNY 

Ja, ................................................................................................................ (imię i nazwisko), deklaruję chęć 

przystąpienia do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich jako członek zwyczajny. Oświadczam, że znam 

treść Statutu Stowarzyszenia, akceptuję jego cele, środki działania i inne postanowienia.

I. DANE PERSONALNE1 

Imię i nazwisko 

Adres 

Email 

Telefon 

Wykształcenie2 

Miejsce pracy 

 

 

II. REKOMENDACJE3 

I. Imię i nazwisko 

Adres 

Podpis 

 

II. Imię i nazwisko 

Adres 

Podpis 
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III. MIEJSCE PRZYNALEŻENIA4 

Deklaruję chęć przynależenia do Stowarzyszenia: Oddział Terenowy w …………………………………….…………; 

w administracji Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 

IV. SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

Po przyjęciu w poczet członków SPCh opłacę składkę członkowską za rok …………………… w wysokości 

…………………… na konto zadeklarowanego oddziału stowarzyszenia oraz zobowiązuje się do regularnego 

opłacania składek członkowskich. 

 

V. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nie byłam/em wcześniej członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich  

i nie mam zaległości w opłacie składek.5 

Byłam/em członkiem  Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oddział …………….……………..…….……. 

w latach …………………………...….… i mam uregulowane składki członkowskie do roku……………………………….5 

 

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

Miejscowość i data        Podpis 

 

 

W imieniu Zarządu Oddziału ……………………………………………………………………….. /Zarządu Głównego SPCh 

przyjęto do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.5 
     

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

Miejscowość i data               podpis i pieczątka członka Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego 


