
POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE 
ODDZIAŁ ………………….. 

 
 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
(Członkostwo rzeczywiste) 

 
1. Imię i nazwisko (w tym panieńskie u mężatek), data, miejsce urodzenia: ……….. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

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

2. Adres pocztowy: ………………………………………………………………………. 
 

3. Adres e-mail: ………………………………………………………………………….. 
 

4. Numer telefonu: ………………………………………………………………………. 
 

5. Wykształcenie, zawód, miejsce pracy ……………………………………………….. 
 

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

6. Dane majątku ziemskiego 
(nazwa, lokalizacja – gmina, powiat, województwo, wielkość): …………………… 

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

7. Data (dokładna lub przybliżona) i okoliczności utracenia majątku:………………. 
       
      ………………………………………………………………………………………………. 
 
      ………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Imię/imiona (w tym panieńskie u mężatek) ówczesnego właściciela lub 
współwłaściciela majątku: ……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 

9. Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa do właściciela/współwłaściciela majątku  
       
      ……………………………………………………………………………………………… 



Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Zarząd Główny, www.ziemianie.org.pl 
ul. Poznańska 38 lok. 2, 00-689 Warszawa, tel. (22) 622 08 42, e-mail: biuro@ziemianie.org.pl  

Rachunek bankowy: Bank Pekao SA 73 1240 6595 1111 0010 4341 3282 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO, WPISANĄ DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ 
PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST.  WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 

NUMER KRS 0000055617 
 

 
10. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję Statut PTZ. Deklaruję 

przystąpienie do Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.   
 
 
 
 
      Data ............................                                                                 Podpis ............................ 
 
 
 
 
Rekomendacje  

1. ………………………………………………………………..Podpis ………………… 
 

2. ………………………………………………………………..Podpis ………………… 
 
 
Nr Legitymacji PTZ …………………….. 
 
 

Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, jako administratorzy powyższych 
danych osobowych, informują Panią/Pana, iż są one zbierane i przetwarzane w zakresie członkostwa w PTZ. 
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz uzupełniania i uaktualniania 
czy sprostowania, w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie PTZ oświadcza, że 
dołoży wszelkich starań, aby dane te zbierane, przetwarzane i przechowywane były z godnie z prawem.  
 
Za poznałam/zapoznałem się z informacją nt. zbierania, przetwarzania i przechowywania moich danych osobowych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji członkowskiej, dla potrzeb, 
związanych z członkostwem moim w Polskim Towarzystwie Ziemiańskim, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
 
 
 

Podpis ………………… 
 
 

 
 


