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Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, www.dolina-bugu.pl 

 

 

 

D E K L A R A C J A  C Z Ł O N K O W S K A  
- dla osób prawnych - 

 
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowanej/-ego przez (imię i nazwisko, funkcja): 

1. ………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………  

wyrażam wolę przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”,  

z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, KRS nr: 0000252694 w charakterze członka zwyczajnego. 

Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  

i zobowiązuje się do jego stosowania, w szczególności poprzez propagowanie celów Stowarzyszenia  

i aktywne uczestniczenie w ich realizacji, opłacanie składki członkowskiej oraz branie udziału w Walnych 

Zebraniach Członków.  

Przekazuję w załączeniu dokument potwierdzający wolę przystąpienia osoby prawnej  

do Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”:   

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

(oznaczenie dokumentu) 

Oświadczam, że reprezentuję sektor1:  

społeczny – organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna związku wyznaniowego  

i kościoła, inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie 

gospodarczy – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą  

publiczny – jednostki samorządu terytorialnego, państwowe lub samorządowe instytucje 

kultury, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

przepisów w celu wykonywania zadań publicznych – z wyłączeniem przedsiębiorców)                            

Uzasadnienie: 

 

Załączniki: 
(Np. wydruk z CEIDG, z KRS, dokument potwierdzający posiadanie statusu jednostki organizacyjnej związku 
wyznaniowego i kościoła – kopia) 
  

1. ……………………………………………………………………               2. ……………………………………………………………………. 

……..…………………………………………………….… 

(Data wpływu deklaracji, podpis osoby 

przyjmującej) 
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Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, www.dolina-bugu.pl 

 

 
Dane dotyczące osoby prawnej: 

Nazwa 
 
 

Nr z właściwego rejestru (KRS 
lub  inny) 

 
 

NIP  
REGON  

Adres siedziby 
 
 

 

Dane dotyczące osoby upoważnionej do reprezentacji osoby prawnej w Stowarzyszeniu 

„Poleska Dolina Bugu”  

Imię i nazwisko 
 
 

Data urodzenia 
 
 

Adres do korespondencji 
 
 

Telefon kontaktowy, e-mail 
 
 

 

Oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentacji osoby prawnej w Stowarzyszeniu 

„Poleska Dolina Bugu”: 

� Wyrażam zgodę na reprezentowanie ………………………………………………………………………………… w Lokalnej 
Grupie Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. 

� Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o posiedzeniach Walnego Zebrania Członków oraz innych 
informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia drogą e-mailową na podany powyżej 
adres e-mail/ w formie papierowej na podany adres pocztowy, a także wyrażam zgodę na 
kontaktowanie się drogą telefoniczną na podany powyżej numer kontaktowy w sprawach związanych 
z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia. 

� Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych 
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”. 

 

 

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

(Miejscowość, data, czytelny podpis) 

 
 

 

Oświadczenia kandydata na Członka Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (osoby prawnej): 

� Oświadczam, że wszystkie informacje podane w deklaracji są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym. 

� Zobowiązuję się do zgłaszania korekty informacji podanych w niniejszej deklaracji w terminie 14 dni od 

daty zaistnienia ich zmiany. 

 

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

(Miejscowość, data, czytelny podpis osoby/osób 

wymienionej/-ych na str. 1 deklaracji upoważnionej/-ych 

do reprezentacji osoby prawnej) 
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Adnotacje Biura Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”: 

1. Kandydat został przyjęty do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

 

    TAK                 NIE 

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

(Nr i data podjęcia  uchwały Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” o przyjęciu/nie przyjęciu osoby prawnej do grona 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia)          


