WSPIERAMY BRANŻĘ
WYZNACZAMY STANDARDY

Regulamin
Członkostwo Zwyczajne w Polskim Stowarzyszeniu Doradztwa Energetycznego
1. Członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Doradztwa Energetycznego może
mo zostać osoba
fizyczna prowadząca
ca działalność
działalno zawodową, naukową,, zainteresowana rozwojem rynku energii
lub kształcąca się w zakresie doradztwa energetycznego.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą
mog być zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy
mający
cy stałe miejsce zamieszkan
zamieszkania
ia w Polsce. Cudzoziemcy nie mający
mają
stałego miejsca
zamieszkania w Polsce, a zatrudnieni w podmiotach prawnych działających
działających w Polsce, mogą
mog
wstępować do Stowarzyszenia na takich samych zasadach jak obywatele polscy i cudzoziemcy
mający
cy stałe miejsce zamiesz
zamieszkania w Polsce.
3. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba fizyczna, która została pozbawiona praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, została prawomocnie skazana na karę pozbawienia
wolności, bez warunkowego jej zawieszenia, została ubezwłasnowolniona
ubezwłasnowolnio
całkowicie lub
częściowo.
4. O przyjęciu w poczet członków Polskiego Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami decyduje Zarząd
PSDE.
5. Osoba fizyczna będąca
ąca członkiem wspierającym
wspieraj
staje się członkiem zwyczajnym jeśli:
je
a. Jest członkiem wspierającym
wspieraj
co najmniej rok,
b. Wzięła
ła udział w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez PSDE
(konferencja, seminarium, warsztaty, szkolenia),
c. Ma opłacone aktualne składki.
6. Przedstawiciel osoby prawnej będącej
b
członkiem wspierającym staje sięę członkiem zwyczajnym
jeśli:
a. Jest członkiem wspierającym
wspieraj
co najmniej sześć miesięcy,
b. Wziąłł udział w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez PSDE
(konferencja, seminarium, warsztaty, szkolenia),
c. Ma opłacone aktualne składki.
7. Składki członkowskie osób fizycznych pozostają ważne przez okres 12 miesięcy.
miesię Po tym okresie
należy uaktualnić składkę w przeciągu 30 dni, aby utrzymać status Członka PSDE.
8. Z praw członków Stowarzyszenia korzystać mogą jedynie osoby z aktualną składką
składk członkowską.
9. Prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia są następujące:
a) uczestniczenia w przedsięwzięciach
przedsię
ciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) korzystania ze źródeł
ródeł informacji i wiedzy Stowarzyszenia na zasadach okre
określonych uchwałą
Zarządu,
c) korzystania, na zasadach określonych
okre
uchwałą Zarządu,, ze składników majątkowych
maj
Stowarzyszenia zakupionych do wspólnego użytku
u
członków,
d) korzystania z innej pomocy i usług Stowarzyszenia.
e) prawo udziału i głosowania na Walnym Zebraniu i współdecydowania o sprawach
Stowarzyszenia,
wyborcze do organów Stowarzyszenia, spełniane osobiście.
osobi
f) czynne i bierne prawo wyborcze
10. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani
obowi
są:

Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego, ul. Czereśniowa 98, 02-456
02
Warszawa,

www.psde.pl
www.psde.pl,

biuro@psde.pl.

WSPIERAMY BRANŻĘ
WYZNACZAMY STANDARDY

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
b) nie podejmowaćć działańń sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
c) dbać o dobre imięę Sto
Stowarzyszenia, popierać cele i przedsięwzięcia
ę ęcia Stowarzyszenia oraz
czynnie uczestniczyćć w pracach Stowarzyszenia,
d) zachować dyskrecjęę w sprawach wewn
wewnętrznych Stowarzyszenia,
e) regularnie uiszczaćć składki w wysokości
wysoko ci i terminach ustalonych przez Zarząd
Zarzą Stowarzyszenia,
f) aktualizować dane korespondencyjne i osobowe.
11. Utrata członkostwa następuje
ępuje na skutek:
a) wystąpienia
pienia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego zło
złożonego
onego drogą elektroniczną lub
listownie, z dniem wystąpienia,
b) śmierci
mierci osoby fizycznej bę
będącej członkiem zwyczajnym,
c) przystąpienia
pienia członka zwyczajnego do innego stowarzyszenia, o którym mowa w art. III ust. 5
pkt 4 Statutu,
lenia z listy członków członka zwyczajnego lub wspierającego
wspierającego podj
podjętego uchwałą
d) skreślenia
Zarządu
du w przypadku, gdy członek w sposób rażącyy narusza postanowienia niniejszego
Statutu oraz uchwały organów Stowarzyszenia, narusza dobre imię
imię Stowarzyszenia, działa na
szkodę Stowarzyszenia, nie uczestniczy w pracach i aktywnościach
aktywnościach Stowarzyszenia przez
okres dłuższy niżż rok, jak równie
również, gdy jego postępowanie
powanie jest sprzeczne z zasadami etyki
zawodowej lub kodeksem etyki przyjętym
przyj tym przez Stowarzyszenie. Od uchwały Zarządu
Zarz
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty doręczenia
dor
uchwały Zarządu. Uchwałaa Walnego Zgromadzenia
Członków w tym przedmiocie jest ostateczna,
e) zalegania z płatnością
ś ą składki członkowskiej przez okres dłu
dłuższy niżż 90 dni kalendarzowych.

Składka członkowska
Roczna składka członkowska wynosi 50 zł i jest aktualna przez 12 miesięcy od momentu wpłaty do
pierwszego dnia przyszłego miesiąca.
miesią
Aby móc zachować status członka PSDE, należy zapłacić
kolejną składkę najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu wygaśnięcia poprzedniej opłaty
członkowskiej.
Składkę członkowską prosimy wpłacać
wpłaca bezpośrednio na konto PSDE (Bank Millennium S.A. 65
1160 2202 0000 0002 1828 6591).
6591) Składki członkowskie nie podlegają podatkowi VAT. Dokumentem
potwierdzającym
cym koszt składki jest nota księgowa.
ksi
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