Zał. nr 3 a

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
35-060 Rzeszów, ul. PCK 2

DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA
DO POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE

..........................................................................................................................................................
(pełna nazwa przedsiębiorstwa)

..........................................................................................................................................................
(adres, telefon, faks, e-mail)

wyrażamy gotowość popierania działalności
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
oraz współpracy z nim w zakresie i wg zasad jak w załączniku do niniejszej
deklaracji i zgłaszamy swoje przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze:

CZŁONKA ZBIOROWEGO - WSPIERAJĄCEGO
PZITB ODDZIAŁ W RZESZOWIE

............................, dn. .........................................

....................................................
Dyrektor - Prezes

....................................................
Pieczęć

Zał. nr 2

PRAWA I OBOWIĄZKI
CZŁONKA ZBIOROWEGO - WSPIERAJĄCEGO
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Prawa i obowiązki Członka Zbiorowego - Wspierającego PZITB – Oddział w Rzeszowie wynikają:
- ze statutu Stowarzyszenia (PZITB),
- z decyzji Zarządu Oddziału PZITB w Rzeszowie.
I. Wyciąg ze Statutu PZITB:
§20 ust. 3
Członek wspierający ma prawo do:
1. korzystania z porad PZITB związanych z zagadnieniami technicznymi oraz z pomocy PZITB
w podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników;
2. używania obok swojej nazwy, jako osoby prawnej dopisku „Członek Zbiorowy - Wspierający Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa” Oddział w Rzeszowie,
3. korzystania przez swoich pracowników z praw wymienionych w §20 ust.1, p. 3, 4, 5, tj.:
a) korzystania z pomocy PZITB w uzyskiwaniu uprawnień budowlanych, stopni specjalizacji zawodowej, uprawnień rzeczoznawcy budowlanego i ewentualnie innych oraz podwyższaniu swoich kwalifikacji,
b) udziału w zebraniach (otwartych), odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wyjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez PZITB Oddział w Rzeszowie,
c) korzystania, według ustalonych zasad, z urządzeń i lokali PZITB Oddziału w Rzeszowie.
§22 ust. 2
Członkostwo wygasa na skutek likwidacji jednostki lub rezygnacji z dalszej przynależności do PZITB.
§22 ust. 3
Członkowie wspierający są obowiązani do płacenia zadeklarowanych składek.
II. Decyzją Zarządu Oddziału PZITB w Rzeszowie z dnia 14.12.1999 r. postanowiono co następuje:
1. Członek Zbiorowy - Wspierający PZITB Oddział w Rzeszowie korzystający z technicznych usług Oddziału w zakresie:
a) sporządzania ekspertyz, opinii technicznych, wycen,
b) szkoleń i kursów specjalistycznych,
c) aktywnej promocji firmy
uzyskuje bonifikatę z tytułu przynależności do Stowarzyszenia w wysokości do 10% w stosunku do średniej ceny danej usługi w regionie.
2. Członek Zbiorowy - Wspierający może:
a) promować logo swojej Firmy w gablotach ekspozycyjnych Oddziału oraz inne materiały reklamowe
w czasie spotkań technicznych organizowanych cyklicznie przez PZITB Oddział w Rzeszowie,
b) zamieszczać informacje promocyjne o Firmie w Biuletynie Technicznym Oddziału,
c) korzystać z aktualnej literatury, informacji i doradztwa technicznego,
d) zgłaszać wybrane zagadnienia do technicznego rozwiązania,
e) inicjować tematykę szkoleń i promocji technicznych wg potrzeb Firmy lub reprezentowanego środowiska,
f) przedstawiać swoje techniczne i technologiczne osiągnięcia w środowisku inżynierskim PZITB.
3. Podpisana deklaracja (zał. 3a, 3b) stanowi podstawę do przyjęcia Firmy do grona Członków Zbiorowych - Wspierających PZITB Oddział w Rzeszowie.
4. Członek Zbiorowy - Wspierający otrzymuje dokument potwierdzający jego przynależność do Stowarzyszenia (zał. nr 1).
5. Działania wynikające z treści punktu II-2a do 2f będą podejmowane wg zasad uzgodnionych pomiędzy
zainteresowanymi stronami.
6. Członek Zbiorowy - Wspierający kieruje się zasadami etyki i współżycia społecznego. W zakresie działań techniczno-organizacyjnych przestrzega przepisów technicznych wynikających z
prawa budowlanego. W przypadku odstępstw od w/w zasad, PZITB Oddział w Rzeszowie może zrezygnować z przynależności Członka Zbiorowego - Wspierającego do Stowarzyszenia.
III. Zainteresowane Strony akceptują ustalenia niniejszego załącznika.
Ze strony Firmy:

Ze strony PZITB O/Rzeszów:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
................................ dn. ..............................................

Zał. nr 3 b
..............................., dn. ............................

............................................
Pieczęć firmowa

POLSKI ZWIĄZEK
INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
35-060 Rzeszów, ul. PCK 2

..........................................................................................................................................................
(pełna nazwa przedsiębiorstwa)

..........................................................................................................................................................
(adres)

..........................................................................................................................................................
(adres, telefon, faks, e-mail)

Jako Członek Zbiorowy - W spierający PZITB Oddział w Rzeszowie deklarujemy wnoszenie składek w wysokości corocznie określanej wg naszego uznania. *
Na rok .............. wysokość składek określamy na kwotę .................. zł.
(słownie ..................................................................).
Składki będą wpłacane na konto PZITB O/Rzeszów po otrzymaniu faktury VAT.

....................................................
Dyrektor - Prezes

Uwaga:
* brak nowej deklaracji na kolejny rok, oznacza zachowanie dotychczasowej wysokości składki.

OŚW IADCZENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.12.1995 r., Dz.U.Nr 154, poz. 797
oświadczamy,

iż

jesteśmy

płatnikiem

podatku

VAT

o

numerze

identyfikacyjnym

NIP ___________________ i upoważniamy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

....................................................
Główna Księgowa

