Uchwała ZG STO Nr 328/96 z dnia 6 czerwca 1996 r.
w sprawie zasad nabywania i utraty członkostwa zwyczajnego w STO
(tekst ujednolicony, uwzględniający nowelizację wprowadzoną uchwałą ZG STO Nr 1021/08
z dnia 27 września 2008 r. i uchwałą ZG STO nr 1241/13 z dnia 20 września 2013 r.)
Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego działając na podstawie art. 29 ust. 2
pkt. 1 w związku z częścią I ust. 2 lit.a i częścią II uchwały Nr 1 III Zwyczajnego Krajowego
Zjazdu Delegatów STO z dn. 3 maja 1995 r. w sprawie głównych kierunków działania
postanawia, co następuje:
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na członka Towarzystwa winien mied możliwośd
zapoznania się z Deklaracją Programową, statutem i uchwałami władz Towarzystwa.
2. Kandydat wyraża swoją wolę zostania członkiem Towarzystwa poprzez złożenie
własnoręcznie podpisanej deklaracji członkowskiej w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia na członka Towarzystwa następuje w sposób
określony statutem na podstawie uchwały w brzmieniu określonym w załącznikach
Nr 2a i Nr 2b do niniejszej uchwały.
4. Zarządy kół terenowych i samodzielnych kół terenowych Towarzystwa mogą
powoływad komisje ds. członkostwa w składzie 3-5 osób.
5. Zadaniem komisji, o której mowa w ust. 4, będzie przeprowadzenie rozmów
z kandydatami, po złożeniu przez nich deklaracji i wydanie opinii. Każdy członek
komisji ma prawo do odrębnej opinii. Rozmowa komisji z kandydatami nie może
wykraczad poza treści zawarte w deklaracji członkowskiej.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 3, winna byd podjęta w ciągu 90 dni od dnia złożenia
deklaracji członkowskiej.
7. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje w sposób określony statutem na
podstawie uchwały w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje w sposób określony statutem na
podstawie uchwały w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zarządy kół terenowych zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji członków
Towarzystwa przynależących organizacyjnie do danego koła. W dokumentacji koła
terenowego winny byd przechowywane kopie, a w dokumentacji samodzielnego koła
terenowego oryginały deklaracji członkowskich oraz odpowiednio kopie lub oryginały
uchwał o przyjęciu/odmowie przyjęcia, wykluczeniu lub wykreśleniu członka z
Towarzystwa.

10. Zarządy kół terenowych zobowiązuje się do przesłania do ZG STO oryginału deklaracji
członkowskiej wraz z wnioskiem o przyjęcie lub odmowę przyjęcia kandydata i opinią
komisji ds członkostwa, o ile komisja opinię taką wydała, w terminie dwóch miesięcy
od dnia złożenia deklaracji.
11. Zarządy samodzielnych kół terenowych zobowiązuje się do niezwłocznego
przesyłania kopii uchwały o przyjęciu / odmowie przyjęcia na członka wraz z kopią
deklaracji członkowskiej oraz kopii uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu członka do
Zarządu Głównego STO po podjęciu tych uchwał.
12. Nabycie członkostwa na podstawie deklaracji używanej przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały zachowuje ważnośd.
13. Deklaracje członkowskie oraz zawarte w nich dane mogą byd udostępnione wyłącznie
osobom lub organom upoważnionym na mocy przepisu prawa.
14. Traci moc uchwała ZG STO Nr 87/92 z dn. 7.03.1992 r. w sprawie terminu przesyłania
deklaracji członkowskich przez koła terenowe.
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 1996 r.

Załączniki do uchwały
ZG STO Nr 1241/13 z dn. 20 września 2013 r.
Załącznik Nr 1

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisany(a) .....................................................................................................
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Oświadczam, że znana mi jest Deklaracja Programowa oraz postanowienia Statutu
i uchwał władz Towarzystwa. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego
uczestnictwa

w

działalności

Towarzystwa

oraz

terminowego

opłacania

składek

członkowskich.
......................................, dnia ...............................

...............................................
(podpis)

Poniżej przedstawiam dane osobowe:
1. Nazwisko i imię (imiona) .......................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ............................... ……………………………………………………………………
3. Miejsce zamieszkania (z kodem) ……………………………………………………………
4. Numer telefonu/faxu/adres poczty elektronicznej ...............................................................
5. Wykształcenie/kwalifikacje ...................................................................................................
6. Doświadczenie zawodowe, naukowe i społeczne przydatne, zdaniem kandydata, dla
realizacji celów Towarzystwa ...............................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. Inne dane (wg uznania kandydata) .......................................................................................
...............................................................................................................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Społecznego Towarzystwa
Oświatowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie
danych w przyszłości do wszelkich celów związanych z działalnością STO.
.......................................................
(data i podpis)

Administratorem zbioru danych zawierającego informacje pochodzące z niniejszej
Deklaracji jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Koło Terenowe/Samodzielne Koło
Terenowe Nr ….. STO, ul. ……………….., ………………….., do którego należy członek oraz Biuro
STO, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa.
Członkom STO przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych oraz ich uzupełniania,
aktualizowania i prostowania.
Opinia komisji ds. członkostwa

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

.......................................................
(podpisy członków komisji)

Załącznik Nr 2a

Uchwała Zarządu Głównego STO/Zarządu SKT Nr……STO*
Nr………… z dnia ……………………
o przyjęciu w poczet członków Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Główny STO/Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr ……… STO*, działając na
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1/pkt 2** statutu STO postanawia

przyjąd

Panią/Pana ……………………………………………………………..

w poczet członków Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Wobec powyższego stwierdza się, że Pani/Pan

od dnia …………………… jest członkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego przynależącym
organizacyjnie do Koła Terenowego/Samodzielnego Koła Terenowego Nr….… STO* w
Warszawie/nie należącym organizacyjnie do żadnego Koła.

.................................................
Prezes STO/SKT*

* niepotrzebne skreślid
** pkt 1 – w przypadku uchwały ZG STO, pkt 2 – w przypadku uchwały Zarządu SKT

Załącznik Nr 2b

Uchwała Zarządu Głównego STO/Zarządu SKT Nr……STO*
Nr………… z dnia ……………………
o odmowie przyjęcia w poczet członków Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Główny STO/Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr ……… STO*, działając na
podstawie art. 13 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 1/pkt 2** statutu STO postanawia

odmówid

Pani/Panu ……………………………………………………………..

przyjęcia w poczet członków Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Uzasadnienie

[Treść uzasadnienia]

Od niniejszej uchwały służy Pani/Panu odwołanie za naszym pośrednictwem do Zwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów/Walnego Zebrania Członków Koła Nr … STO* w ……………………
w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej uchwały.

.................................................
Prezes STO/SKT*

* niepotrzebne skreślid
** pkt 1 – w przypadku uchwały ZG STO, pkt 2 – w przypadku uchwały Zarządu SKT

Załącznik Nr 3

Uchwała Zarządu Głównego STO/Zarządu SKT Nr……STO*
Nr………… z dnia ……………………
o wykluczeniu członka ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Główny STO/Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr ……… STO*, działając na
podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 statutu STO wobec utraty praw publicznych
postanawia
wykluczyd

Panią/Pana ……………………………………………………………..

ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Uzasadnienie

[Treść uzasadnienia]

Od niniejszej uchwały służy Pani/Panu odwołanie za naszym pośrednictwem do Zwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów/Walnego Zebrania Członków Koła Nr … STO* w ……………………
w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej uchwały.

.................................................
Prezes STO/SKT*

* niepotrzebne skreślid

Załącznik Nr 4

Uchwała Zarządu Głównego STO/Zarządu SKT Nr……STO*
Nr………… z dnia ……………………
o wykreśleniu członka ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Główny STO/Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr ……… STO*, działając na
podstawie art. 14 ust. 3 pkt [odpowiednio 1, 2, 2a lub 3]* i ust. 4 statutu STO wobec (wpisać
odpowiednio)
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie*
2) niezapłacenia w całości składki członkowskiej za rok obrotowy …….. do dnia 31 grudnia
………. roku*
3) niezapłacenia składki członkowskiej w całości/w części* w ciągu dwóch tygodni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka*
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych*
postanawia
wykreślid

Panią/Pana ……………………………………………………………..
ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Uzasadnienie
[Treść uzasadnienia]

Od niniejszej uchwały służy Pani/Panu odwołanie za naszym pośrednictwem do Zwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów/Walnego Zebrania Członków Koła Nr … STO* w ……………………
w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej uchwały.
.................................................
Prezes STO/SKT*
* niepotrzebne skreślid

