POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ZARZĄD GŁÓWNY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Z

CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI

WARSZAWA, 2017

Niniejszy regulamin został:


przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego PZITS uchwałą nr 19/PZG/17
z dnia 31.07.2017 r.,



zatwierdzony przez Zarząd Główny PZITS uchwałą nr 13/ZG/17 z dnia 18.09.2017 r.

Jednocześnie traci ważność regulamin współpracy PZITS z członkami wspierającymi
zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 27.02.1995 r.
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Regulamin współpracy
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
z
Członkami Wspierającymi

§1
Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych, zwanego dalej PZITS, z Członkami Wspierającymi.
§2
1. Członkami Wspierającymi mogą być jednostki lub osoby prawne i fizyczne
zainteresowane problematyką specjalności technicznych reprezentowanych przez PZITS
lub zainteresowanych działalnością Zrzeszenia.
2. Jednostki prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
3. Członkowie Wspierający mają prawa członków zwyczajnych PZITS z wyjątkiem prawa
wyborczego.
§3
1.

Przyjęcie Członka Wspierającego należy do Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego
PZITS.

2.

Przyjęcie Członka Wspierającego następuje na podstawie pisemnej deklaracji
(przedstawionej w załączniku 1 do regulaminu) podpisanej przez osobę fizyczną,
a w imieniu osoby prawnej, przez osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań,
złożonej do Zarządu Oddziału lub do Zarządu Głównego PZITS.
§4

Do bezpośrednich kontaktów z Członkami Wspierającymi w imieniu Zrzeszenia obowiązany
jest Zarząd Oddziału, zgodnie z treścią § 3 regulaminu lub Zarząd Główny PZITS.
§5
Ewidencję Członków Wspierających prowadzi Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny PZITS.
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§6
1. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
 dobrowolnej pisemnej rezygnacji zgłoszonej do Zarządu Oddziału lub Zarządu
Głównego,
 skreślenia na podstawie Uchwały Oddziału lub Zarządu Głównego z powodu nie
opłacenia składki członkowskiej w okresie 12 miesięcy po uprzednim pisemnym
przypomnieniu,
 wykluczenia przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny,,
 zaprzestanie działalności osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
2. Wykluczenie Członka Wspierającego następuje w przypadku:
 działania na szkodę Zrzeszenia,
 naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Oddziału lub Zarządu
Głównego,
 orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo karne lub skarbowe.
3. Od uchwał Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego o skreśleniu lub wykluczeniu,
przysługuje Członkom Wspierającym odwołanie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia uchwały na piśmie. Po otrzymaniu odwołania Zarząd Oddziału lub Zarząd
Główny, na najbliższym posiedzeniu w składzie poszerzonym o udział przedstawiciela
Członka Wspierającego, dokonuje ponownej analizy przyczyn skreślenia lub wykluczenia,
uwzględniając wyjaśnienia przedstawiciela Członka Wspierającego. Następnie Zarząd
podejmuje uchwałę w tej sprawie, która jest ostateczna. Treść uchwały jest wysyłana do
Członka Wspierającego.
§7
1. PZITS umożliwia swoim Członkom Wspierającym wsparcie naukowo - techniczne
w specjalnościach związanych z kierunkami działalności Zrzeszenia na zasadach
wzajemnie uzgodnionych warunków merytorycznych i ekonomicznych.
2. Szczegółowy zakres świadczeń oraz wysokość składki członkowskiej jest uzgadniany
indywidualnie

z

Członkami

Wspierającymi

i

przedstawionym w załączniku 2.
3. Przykładowe świadczenia przedstawiono w załączniku 3.
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regulowany

porozumieniem

4. Do realizacji świadczeń zobowiązany jest właściwy terytorialnie Zarząd Oddziału
lub Zarząd Główny w przypadku instytucji centralnych.
5. Realizacja zobowiązań przekraczających możliwości

Zarządu Oddziału należy

do Zarządu Głównego PZITS.
§8
1. Członkowie Wspierający mają prawo do:
 korzystania ze świadczeń PZITS określonych w § 7,
 uczestnictwa w zebraniach i innych formach działalności PZITS na prawach członka
zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
 delegowania jednego przedstawiciela z głosem doradczym na zebranie właściwego
terytorialnie Oddziału lub Zebranie Delegatów PZITS,
 otrzymywania odznaczeń honorowych PZITS,
 zgłaszania postulatów i uwag w zakresie objętym działalnością PZITS,
 udziału w organizowanych przez Oddział lub Zarząd Główny PZITS konferencjach
naukowo-technicznych, warsztatach i szkoleniach.
2. Obowiązki Członka Wspierającego:
 współdziałanie

z

PZITS

przy

rozwiązywaniu

problemów

związanych

z wprowadzeniem rozwiązań technicznych oraz podnoszeniem kwalifikacji kadry
technicznej,
 regularnie opłacanie składek członkowskich.
§9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny PZITS
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Załącznik 1
……………………., dnia ………..
…………………………….
Dane Członka Wspierającego

DEKLARACJA
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..….. (Nazwa i adres potencjalnego
Członka Wspierającego)

zwracamy się z prośbą o przyjęcie w poczet Członków Wspierających

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Jednocześnie potwierdzamy
znajomość Statutu PZITS oraz Regulaminu Członków Wspierających PZITS.
Wysokość ustalonej składki członkowskiej wynosi ……………………………………………

………………………………………………………
Dane i podpisy osób reprezentujących przedsiębiorstwo

…………………….
Pieczęć PZITS

DECYZJA ZARZĄDU ODDZIAŁU………/ZARZĄDU GŁÓWNEGO1
Na zebraniu w dniu ………………… protokół nr ……………….. przyjęto
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..w poczet Członków Wspierających PZITS (Oddziału …………………… / Zarządu
Głównego).

………………………………………………………
Dane i podpis Sekretarza i Prezesa

1

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2
ŚWIADCZENIA
OFEROWANE PRZEZ
POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
……………………..

Zarząd Oddziału/Zarząd Główny PZITS2 zobowiązuje się do realizacji na rzecz
……………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….…………………………
następujących świadczeń:
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
5. ………………….
6. ………………….
Wysokość składki członkowskiej wynosi ………………………………………

2

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3. Przykładowe świadczenia na rzecz Członka Wspierającego
do indywidualnego ustalenia między stronami
Porady i opinie w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych
1
związanych z kierunkami działalności PZITS obejmujące:
 wyrażenie opinii i oceny rzeczoznawcy PZITS,
w przedmiotowej sprawie wraz ze wskazaniem możliwości uzyskania
wiążącego wsparcia,
 możliwość konsultacji ze specjalistami PZITS.
2

Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów w sprawach związanych z rozwiązywaniem
problemów techniczno – gospodarczych z odpowiednimi instytucjami naukowymi,
badawczymi, tj. pośredniczenie w dotarciu do naukowych ekspertów branżowych.

3

Udział w organizowanych przez PZITS konferencjach naukowo-technicznych,
wystawach, wycieczkach technicznych obejmujący:
 bezpłatny udział przedstawiciela Członka Wspierającego w imprezach
organizowanych przez Sekcje Główne ZG PZITS,
 uzyskanie atrakcyjnych rabatów w opłatach uczestnictwa w imprezach
organizowanych przez Oddziały PZITS.

4

Organizację kursów, seminariów lub innych form szkolenia dedykowanych
dla pracowników Członka Wspierającego obejmujące:
 patronat merytoryczny i konsultacje ws. ustalenia programu szkolenia,
konferencji itp.,
 konsultacje ws. doboru prelegentów, prowadzących szkolenia itp.

5

Pomoc w organizacji imprez reklamowych, promocji wyrobów lub usług obejmująca:
 rozpowszechnienie informacji wśród członków PZITS i poprzez środki
komunikacji PZITS,
 uzyskanie atrakcyjnych rabatów na organizację imprez przez Oddziały PZITS.

6

Możliwość przeprowadzenia wykładów przez uznanych fachowców z branży
obejmujące:
 wsparcie merytoryczne programu wykładu,
 wskazanie niezależnego eksperta, mediacja w organizacji wykładu,
uzgodnienie preferencyjnego wynagrodzenia).

7

Promocja rozwiązań inżynierskich Członka Wspierającego obejmującą:
 rozpowszechnienie informacji wśród członków PZITS,
 możliwość umieszczenia artykułów i materiałów promujących rozwiązanie na
stronie internetowej PZITS,
 możliwość opiniowania proponowanych rozwiązań,
 wystawienie pisma referencyjnego przez Sekcje Główne ZG PZITS.
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8

Pierwszeństwo w otrzymywaniu informacji o działaniach, publikacjach
i wydarzeniach planowanych przez ZG PZITS.

9

Możliwość kontaktów z przedstawicielami organizacji zrzeszonych w REHVA
(wyłącznie w uzgodnieniu z Sekcją Główną COWiIA).

10

Uczestnictwo w delegacji na Walne Zgromadzenie REHVA (wyłącznie w uzgodnieniu
z Sekcją Główną COWiIA).

11

Udział przedstawiciela Członka Wspierającego w zebraniach i innych formach
działalności PZITS na prawach członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

12

Delegowanie przedstawiciela Członka Wspierającego na Zebranie Delegatów PZITS.

13

Otrzymywanie odznaczeń honorowych PZITS zgodnie z regulaminem PZITS.

14

Umieszczenie informacji o Członku Wspierającym na stronie internetowej
www.pzits.pl obejmujące logo Członka Wspierającego oraz krótką informację
o prowadzonej działalności.

15

Możliwość umieszczania logo PZITS wraz z informacją o członkostwie wspierającym
w materiałach Członka Wspierającego.

16

Umieszczenie logo Członka Wspierającego podczas wszystkich imprez
organizowanych przez Zarząd Główny PZITS.

17

Wsparcie w rozpowszechnianiu aktualności poprzez media społecznościowe
Zrzeszenia.

18

Umieszczanie artykułów technicznych (pod warunkiem akceptacji Redaktora
Prowadzącego w czasopismach ZG PZITS („Ciepłownictwo Ogrzewnictwo
Wentylacja” oraz „Gaz Woda i Technika Sanitarna”) oraz możliwość uzyskania
rabatów przy publikacji informacji od Członka Wspierającego.

19

Atrakcyjne rabaty przy umieszczaniu reklam, artykułów sponsorowanych itp.
w miesięcznikach ZG PIZTS.

20

Otrzymywanie biuletynu z Sekcji Głównych obejmującego bieżące informacje nt. prac
legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim.

21

Przesyłanie informacji od Członka Wspierającego w newsletterze prowadzonym przez
„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” (start newslettera – październik 2017).
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