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DANE CZŁONKA ZWYCZAJNEGO – OSOBY PRAWNEJ 

Nazwa:  

NIP:  

REGON:  

Nr KRS:  

Adres siedziby  
i dane kontaktowe 

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Poczta:  

Ulica:  

Nr domu/Nr lokalu:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  
 

DANE REPREZENTANTA OSOBY PRAWNEJ 

Dane kontaktowe 

Imię i nazwisko1:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  
  

DANE ZASTĘPCY REPREZENTANTA OSOBY PRAWNEJ 

Dane kontaktowe 

Imię i nazwisko2:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  
 

REPREZENTOWANY SEKTOR3 

 sektor publiczny           sektor społeczny           sektor gospodarczy 

W PRZYPADKU PODMIOTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI WIELKOŚĆ 

                                                 
1 Gdy to konieczne (zgodnie z dokumentem rejestrowym lub Statutem), należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do 
reprezentowania osoby prawnej w roli reprezentanta. 
2 Gdy to konieczne (zgodnie z dokumentem rejestrowym lub Statutem), należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do 
reprezentowania osoby prawnej w roli zastępcy reprezentanta. 
3 Należy wybrać jedną opcję. 
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 mikro           małe           średnie           duże 

OŚWIADCZENIA  

 Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”. 

 Zobowiązuje się do współpracy na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska 
Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”. 

 Oświadczam, iż podmiot który reprezentuję posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem Stowarzyszenia oraz zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

 Zobowiązuję się do wskazania osoby reprezentującej podmiot w Stowarzyszeniu oraz jego zastępcę. 

 Oświadczam, że wyrażam wolę działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

 Oświadczam, że działam na rzecz obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. 

 Oświadczam, że w świetle ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przechowywanie, 
przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia moich danych 
osobowych. 

 Oświadczam, że po przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia zobowiązuję się do uiszczania składek 
członkowskich w wysokości i terminach określonych w uchwale Walnego Zebrania Członków4. 

 Oświadczam, że dane przedstawione w Deklaracji członkowskiej są zgodne z prawdą. 

OPIS DZIAŁAŃ NA RZECZ OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 

 
 
 
 
 
 
 
 

DO DEKLARACJI ZAŁĄCZAM REKOMENDACJE  
OD NASTĘPUJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH5 

1 

 

Nazwa podmiotu 

 

Adres siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie Miasta Bydgoszczy 

2 

 

Nazwa podmiotu 

 

Adres siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie Miasta Bydgoszczy 

                                                 
4 Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie Członków. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości składek i 
sposobu ich naliczania dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgd.bydgoszcz.pl. Zaleganie z zapłatą składek przez 
okres dłuższy niż 12 miesięcy, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia, skutkuje wykluczeniem członka ze 
Stowarzyszenia. 
5 Wraz z deklaracją niezbędne jest złożenie rekomendacji od co najmniej 2 osób prawnych posiadających siedzibę lub 
jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Bydgoszczy potwierdzające zaangażowanie na rzecz obszaru objętego LSR. 

http://www.lgd.bydgoszcz.pl/
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Do deklaracji załączam uchwałę organu stanowiącego, wskazującą wolę przystąpienia do 
Stowarzyszenia, zobowiązanie do przestrzegania Statutu oraz oświadczenie woli działania 
na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia6 

 TAK 

 NIE 
  

Pieczęć firmowa,  
Podpisy osób reprezentujących, 
Data: 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                 
6 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” Członkiem zwyczajnymi 
Stowarzyszenia, może być osoba prawna, która m.in. przedstawi uchwałę organu stanowiącego, wskazującą wolę 
przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiązanie do przestrzegania Statutu oraz oświadczenie woli działania na rzecz realizacji 
celów statutowych Stowarzyszenia. 


