
����������	�
��������	����	

 
Prosz� o przyj�cie mnie w poczet członków zwyczajnych 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy parafialnej. O�wiadczam, �e 
uznaj� cele Stowarzyszenia i zało�enia Statutu OSPP, który jest mi znany, 
oraz zobowi�zuj� si� współdziała� w realizacji celów OSPP. 
 
Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami: 

1. Nazwisko 
.................................................................. 
2. Imiona ...................................................................... 
3. Data urodzenia ......................................................... 
4. Miejsce urodzenia .................................................... 
5. Adres zamieszkania: 
a) miejscowo�� ............................................................. 
b) kod pocztowy ........................................................... 
c) ulica, nr domu, nr mieszkania .................................. 
...................................................................................... 

6. Diecezja ..................................................................................................... 
7. Telefon domowy ....................................................................................... 
8. Wykształcenie ........................................................................................... 
9. Zawód 
a) wyuczony .................................................................................................. 
b) wykonywany ............................................................................................ 
10. Przynale�no�� – współpraca – sympatyk lokalnego pisma katolickiego 
a) tytuł pisma ................................................................................................. 
b) adres redakcji ............................................................................................ 
c) pełniona funkcja ........................................................................................ 
 
 
....................................   ............................................... 
Miejscowo�� i data      Podpis 
 
 
 

Piecz�� parafii i podpis Proboszcza 
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§ 9. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog� by� osoby, które 
uko�czyły 16 rok �ycia, posiadaj� obywatelstwo polskie, nie zostały 
pobawione praw publicznych – uznaj�ce cele Stowarzyszenia 
i akceptuj�ce zało�enia Statutu. 

§ 10. Członkowie zwyczajni posiadaj� czynne i bierne prawo wyborcze do 
władz Stowarzyszenia oraz prawo korzystania ze �wiadcze� 
Stowarzyszenia. 

§ 11. Członkowie zwyczajni przyjmowani s� na podstawie uchwały 
Zarz�du na podstawie wypełnionej deklaracji. 

§ 12. Członkowie zwyczajni maj� obowi�zek: 
a) post�powania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami 

Zarz�du, 
b) opłacania składek członkowskich. 

§ 13. Członkostwo wygasa przez: 
3) dobrowolne wyst�pienie, zgłoszone na pi�mie wła�ciwemu 

Zarz�dowi,  
2) skre�lenie z listy Członków przez Zarz�d z powodu 

systematycznego uchylania si� od pracy społecznej w 
Stowarzyszeniu lub zaleganiu z opłat� składek członkowskich 
za okres jednego roku, 

3)  wykluczenie pełnomocnym orzeczeniem S�du Kole�e�skiego 
za nieprzestrzeganie postanowie� statutu b�d� działanie na 
szkod� Stowarzyszenia. 

 
Wysoko�� składki członkowskiej: 

a) 12 zł/kwartał 
b) b) dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów – 6 zł/kwartał 

 
wypełnia wła�ciwy zarz�d OSPP 
Osoba przyj�ta do Stowarzyszenia w dniu: .................................................. 
moc� uchwały nr ........................................................................................... 
Zarz�du Głównego/Zarz�du Oddziału .......................................................... 
 
wypełnia Zarz�d Główny OSPP 
Wprowadzono do ewidencji dn. .................................................................... 
Legitymacja nr ............................... 

 
2 zdj�cia 

legitymacyjne 
 

(podpi�te) 


