PARTNER WSPIERAJĄCY – PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Partner wspierający Katowicki Oddział PZITS
a) Partnerem wspierającym mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki, które nie
posiadają osobowości prawnej, uznające cele Zrzeszenia i wspomagające jego
działalność statutową, deklarujące pomoc finansową oraz zainteresowanie
problematyką w specjalnościach technicznych, a w szczególności rozwojem inżynierii
sanitarnej i inżynierii środowiska, służąc ochronie zdrowia i środowiska
przyrodniczego.
b) Przyjęcia na partnera wspierającego dokonuje Zarząd Katowickiego Oddział PZITS
na podstawie podpisanej deklaracji i wniesionej opłaty rocznego świadczenia
finansowego nie później niż 14 dni od daty wypełnienia deklaracji. Zarząd podejmuje
stosowną uchwałę, której data jest początkiem wpisania na listę partnerów
wspierających.
c) Partner wspierający może być platynowy, złoty i srebrny w zależności od wartości
deklarowanego rocznego świadczenia finansowego. Progi kosztowe określające
rodzaj partnera wspierającego wynikają z przyjętej uchwały Zarządu Katowickiego
Oddziału PZITS.
d) Partner wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej
deklaracji.
2. Srebrny partner wspierający ma prawo do:
a) Uczestniczenia poprzez swojego przedstawiciela w pracach Zrzeszenia, zgłaszanie do
Zarządu Katowickiego Oddziału PZITS wniosków i postulatów dotyczących
podejmowanych przez Zrzeszenie zadań,
b) Udziału w organizowanych przez Katowicki Oddział PZITS konferencjach naukowotechnicznych, wystawach i wycieczkach technicznych
c) Wspomagania prac organizacyjnych przy kursach, seminariach lub innych formach
szkoleń, a także przy imprezach reklamowych, promocji wyrobów i usług
realizowanych przez Katowicki Oddział PZITS
d) Reklamy na stronie internetowej www.pzits.com.pl w formie loga firmy i linku do swojej
firmowej strony.
e) Otrzymywania wyróżnień i odznaczeń honorowych.
3. Złoty partner wspierający ma te same prawa jak srebrny oraz dodatkowo do:
a) Reklamy w wielkości formatu A7 (105 x 74 mm), która będzie dołączona do
wysyłanych zaproszeń w ilości ok. 2500 w czasie wiosennej lub jesiennej sesji szkoleń
seminaryjnych.
4. Platynowy partner wspierający ma te same prawa jak złoty i srebrny oraz dodatkowo do:
a) Reklamy swoich urządzeń w salach szkoleniowych Katowickiego Oddziału PZITS w
wielkości 1,0 m2 pionowej powierzchni wystawienniczej.
b) Baneru firmowego na stronie internetowej PZITS z linkiem do firmowych treści
reklamowych
c) Publikacji artykułów technicznych na stronie PZITS oraz firmowego linku
reklamowego.
Możliwości publikacji treści reklamowych na portalach społecznościowych PZITS.
5. Ustanie partnerem wspierającym następuje poprzez uchwałę Zarządu Katowickiego
Oddziału PZITS o skreśleniu z listy partnerów wspierających lub jego wykluczeniu.
6. Skreślenie z listy partnerów wspierających następuje w przypadku:
a) Dobrowolnego wystąpienia partnera wspierającego.
b) Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą rocznego świadczenia finansowego przez
okres dłuższy niż trzy miesiące od daty ich wymagalności ustalonej w uchwale
Katowickiego Zarządu PZITS w przedmiocie ustalenia wysokości rocznych świadczeń
finansowych oraz terminu i sposobu jej zapłaty.
c) Śmierci partnera wspierającego lub likwidacji osoby prawnej.
7. Wykluczenie partnera wspierającego następuje w przypadku:
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a) Działania na szkodę Zrzeszenia.
b) Naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Katowickiego Oddziału PZITS.
c) Pozbawienia praw publicznych.
d) Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
e) Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
f) Utraty obywatelstwa polskiego
8. Od uchwał Katowickiego Zarządu PZITS Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu
przysługuje partnerom wspierającym odwołanie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia uchwały na piśmie. Po otrzymaniu odwołania Katowicki Zarząd PZITS
organizuje posiedzenie w poszerzonym składzie o udział przedstawiciela partnera
wspierającego. Dokonana jest ponowna analiza przyczyn skreślenia lub wykluczenia,
uzupełniona o wyjaśnienia przedstawiciela partnera wspierającego. Następnie Zarząd
podejmuje uchwałę w tej sprawie, która jest ostateczna.
Treść uchwały jest wysyłana do partnera wspierającego.
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