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REGULAMIN PRZYJMOWANIA/ NOWYCH CZŁONKÓW i USTANIA

CZŁONKOWSTWA

W oparciu  o:ROZDZIAŁ  III  Statutu  Zrzeszenia-  Członkowie Zrzeszenia,  ich

prawa i obowiązki oraz nabycie i utrata członkostwa

„ § 8

Członkiem Zrzeszenia mogą być pracodawcy w rozumieniu art.  1 ust. 2 ustawy z

dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.)

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badań podłoża gruntowego.

§ 9

O przyjęciu  w poczet  Członków decyduje  w formie  uchwały  Ogólne Zebranie

Członków na podstawie złożonego wniosku o wpisanie na listę Członków wraz z

uzasadnieniem i referencjami trzech Członków .”

A. Przyjęcie nowego członka PZWBP

1. Kandydat wypełnia wniosek akcesyjny na formularzu zgłoszenia stanowiącym

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wniosek powinien zawierać dane zamieszczane w deklaracji  oraz pisemne

referencje trzech Członków PZWBP.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z statutem PZWBP wraz z Zobowiązaniem do

aktywnego uczestnictwa w pracach Zrzeszenia.

4. Zobowiązania do terminowego wpłacania składek członkowskich.

5. Ankietę dotycząca działalności kandydata stanowiąca Załącznik 2.

 Wniosek  należy  przesłać  pod  adres  Zarządu  PZWBP.  Po  sprawdzeniu

przesłanych danych, Zarząd PZWBP podda wniosek głosowaniu w trakcie

najbliższego  posiedzenia  Ogólnego  Zebrania  Członków.  Wnioskodawca

zostanie przyjęty w poczet członków uzyskując zwykła większość głosów w

trakcie głosowania.
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 Wnioskodawca  może  byś  obecny  w  trakcie  posiedzenia  OZC,  a  po

pozytywnym głosowaniu podjąć aktywne działanie w obradach.

 Wszystkie  uprawnienia  wynikające  z  przynależności  do  PZWBP  Nowy

Członek nabywa po opłaceniu składki członkowskiej.

B. Ustanie członkostwa w  PZWBP

Zgodnie z Statutem PZWBP członkostwo w Zrzeszeniu ustaje na skutek:

1) śmierci Członka Zrzeszenia będącego osobą fizyczną,

2) rozwiązania,  likwidacji  albo  upadłości  przedsiębiorstwa  Członka

Zrzeszenia,

3) wystąpienia  z  Zrzeszenia  w  drodze  pisemnej  rezygnacji  Członka

Zrzeszenia złożonej Zarządowi Zrzeszenia,

4) zmiany,  bądź  zaprzestania  prowadzenia  przez  Członka  Zrzeszenia

działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 niniejszego Statutu,

5) wydania prawomocnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

przez Członka Zrzeszenia,

6) wykluczenia  na  podstawie  uchwały  Ogólnego  Zebrania  Członków  z

powodu niewykonywania obowiązków Członka Zrzeszenia, o których mowa w

§ 12 Statutu.

 W przypadku  ustania  członkostwa  z  przyczyny  określonej  w  pkt.  1,

skreślenia członka z listy PZWBP dokonuje zarząd PZWBP z chwilą

podjęcia wiedzy o zdarzeniu.

 W  przypadku  ustania  członkowska  z  przyczyn  wymienionych  w

punktach 2-5  członek PZWBP musi  o  fakcie  powstania  przyczyn  do

ustania  członkostwa  powiadomić  pisemnie  Zarząd  PZWBP  podając

przyczynę  wystąpienia  z  Zrzeszenia.  Nie  poinformowanie  w  formie

pisemnej  skutkuje  pozostaniem zobowiązań  ustępującego  członka  w

stosunku do PZWBP.
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 W przypadku określonym w pkt.6  wniosek o wykluczenie z PZWBP

przygotowany zostanie przez Zarząd PZWBP i poddany głosowaniu na

najbliższym OZC. O wykluczeniu decyduje zwykła większość głosów. 

 Prawa i obowiązki członka PZWBP ustają po dopełnieniu ww. procedur.

ZAŁĄCZNIK 1.

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

Deklaracja
Niniejszym deklaruję wolę wstąpienia do Polskiego Zrzeszenia 

Wykonawców Badań Podłoża.

Dane kontaktowe firmy:

Pełna nazwa:

……………………………………………………………………..

Siedziba:………………………………………………………………………….

Tel./fax: …………………………………………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………….

www. ……………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakt ze Zrzeszeniem: 

Imię, nazwisko :……………………………………………………………..

funkcja służbowa…………………………...................................

Tel. kom. ………….…………………………………………………………….

e-mail …………………………………………………………………………….
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Data i czytelny podpis: ...............................................................................

ZAŁACZNIK  2. ANKIETA


	Deklaracja
	Dane kontaktowe firmy:
	Pełna nazwa:……………………………………………………………………..

