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…………………………………………………
pieczęć firmowa

Nazwa 

NIP
REGON
KRS / EDG

Adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość

Nr  telefonu i faxu
Adres poczty elektronicznej 
Adres strony internetowej

Przedsiębiorca

zatrudnienie do 9 osób
zatrudnienie od 10 do 250 osób
zatrudnienie powyżej 250 osób

(właściwe podkreślić)

Uczelnia, Szkoła ,inny podmiot** uczelnia, szkoła, inny podmiot
(właściwe podkreślić)

*   dotyczy jedynie przedsiębiorcy
** dotyczy innych podmiotów niż przedsiębiorcy

DEKLARACJA
przystąpienia do współpracy w ramach 

 KONSORCJUM KLASTRA LOGISTYCZNO-TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC-POŁUDNIE

Niniejszym  deklaruję  przystąpienie  do  współpracy  w  ramach  Konsorcjum  Klastra
Logistycznego Północ-Południe w charakterze członka Klastra.
Jednocześnie akceptuję Porozumienie w sprawie powołania konsorcjum Klastra Logistyczno-
Transportowego Północ-Południe i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Do reprezentacji deleguję  Pana/Panią …………………………………………………………………………

tel., email ..................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  udostępnionych  Konsorcjum  Klastra  LTPP w  zakresie
realizacji jego celów w w/w Porozumieniu o powołaniu Konsorcjum Klastra.

………………………………..............                                …………………………………….
Miejscowość, data                                                                                                       Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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Uchwała z dnia 30.10.2017 

Zarządu Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o w Gdańsku ,  

Koordynatora Klastra Logistyczno Transportowego Północ - Południe. 

W sprawie wprowadzenia jednorazowej opłaty - akredytacji członkostwa w konsorcjum 

Klastra LTPP dla nowoprzyjmowanych  członków  

 

W oparciu o treść Porozumienia Konsorcjum Klastra Logistyczno 

Transportowego Północ Południe w Gdańsku z dnia 16 lipca 2012. par.4 pkt. C 

ustęp 1e i 1g, 

Koordynator ustala wprowadzenie jednorazowej opłaty za usługę akredytacji 

związanej z przystąpieniem do Klastra LTPP, obowiązującej od dnia 

01.11.2017. 

Usługa przygotowawcza akredytacji - wpisowa do wstąpienia do Klastra LTPP 

zawiera weryfikację danych podmiotu wstępującsego, przygotowanie uchwały 

przyjmującej przez dwóch członków założycieli, wystawienie certyfikatu 

przynależności do Klastra LTPP  .  

Wysokość opłaty ustalona zostaje w następujący sposób: 

a) 1000 zł + VAT dla podmiotów zatrudniających poniżej 10 osób(małe) 

b) 2000 zł + VAT dla podmiotów zatrudniających do 250 osób(średnie) 

c) 3000 zł + VAT  dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób(duże) 

 

Obsługę dotycząca opłaty prowadzi Koordynator Klastra, a kontrolę 

prawidłowości opłacania wpisowego Komisja Finansowa. 

 

 

 
…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


