
 
ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO ≈ MEA ≈ 
 

Ja niŜej podpisany:……………………………………….. ………….proszę o przyjęcie mnie w 
poczet członków ≈ MEA ≈ /Maritime Experts Association – Stowarzyszenia Ekspertów 
Morskich/ i wpisanie mnie na listę jego zaprzysięŜonych ekspertów. 
 
Zobowiązuję się równocześnie do przestrzegania obowiązującego Statutu i Regulaminu 
Ekspertów ≈ MEA ≈. 
 
………………………………, dnia: ………………… podpis: ………………………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Rekomendujący członkowie / Eksperci ≈ MEA ≈ 
 
1. Nazwisko i imię: ……………………………………….. podpis: ………………………… 
 
2. Nazwisko i imię: ……………………………………….. podpis: ………………………… 
 
==================================================================== 
DANE WNIOSKUJĄCEGO: 
 
1. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………….. 

2. Nr. PESEL:  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /     ;           NIP. :  ………………………………… 

3. Adres zamieszkania: ………………………………………….. ……Tel.: …………………….. 

e-mail  .................................................. komunikator internetowy ........................................... 

4. Miejsce pracy: ………………………………………………………. Tel. : ……………………. 

5. Ukończone uczelnie: a: ……………………………………. w ……………….  rok uk. …...... 

         b: ……………………………………. w ……………….  rok uk. …...... 

                                      c: ……………………………………. w ……………….  rok uk. …...... 

  uzyskane tytuły: ……………………………………………………………………... 

6. Kwalifikacje dodatkowe: …………………………………………………………………………. 

7. Wykonywany zawód: …………………………………. stanowisko: …………………………... 

8. Znajomość języków obcych:  bardzo dobra  dobra  dostateczna  „X” 

 język: ………………………… ……………  ……… …………….  …… 

 język: ………………………… ……………  ……… …………….  …… 

 język: ………………………… ……………  ……… …………….  …… 



   

Nr.Lic.: ……..                                                                                       01.01.1998 r.                                                                                                             
 

/znakiem “X” naleŜy zaznaczyć moŜliwość samodzielnego sporządzania atestów w danym 

języku/. 

9. Posiadam następujący zakres uprawnień eksperckich: ………………………………………..; 

    nadanych mi przez: ……………………………………………………:    w roku: ………………; 

10. Wnoszę o ustanowienie mnie zaprzysięŜonym ekspertem w następujących zakresach: … 

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

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

11. Posiadam ………….. lat staŜu pracy w dziedzinie, w której wnoszę o ustanowienie mnie 
     ekspertem. 
12. Dodatkowe informacje do wiadomości władz Stowarzyszenia, które uwaŜam za istotne w 
     danym przypadku: …………………………………………………………................................. 
     ………………………………………………………………………………………………………... 
     ………………………………………………………………………………………………………...  

13. Dołączam do Deklaracji: 

Curriculum Vitae, wraz ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej z 
podaniem zakresu i bliŜszej charakterystyki wykonywanej funkcji w specjalności, o którą 
się ubiegam, 
Fotokopie /odpisy/ dokumentów z zakresu wykształcenia lub szkolenia zawodowego, 
Zaświadczenia i opinie zawodowe stwierdzające staŜ pracy w wnioskowanym zakresie. 
 
Niniejszym deklaruje, Ŝe powyŜsze dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy konsekwencji gdyby nie były one prawdziwe. 
Załączniki: 
…………………….,  dnia: ……………..,    podpis: …………………………… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opinia i wniosek Komisji Kwalifikacyjno – Programowej: …………………………………………. 

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

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

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

……………………,  dnia: ……………….; Przewodniczący Komisji: ………………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Decyzja Zarządu ≈ MEA ≈ : ………………………………………………………………………….. 

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

Zakres specjalności: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………, nadanych z datą: ……………………, NR. ……………. 

……………………,  dnia: ……………….;         Podpis Prezesa Zarządu: ………………………. 

====================================================================== 

UWAGI DODATKOWE: ……………………………………………………………………………….. 

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

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


