REGULAMIN RADY PRODUCENTÓW
STOWARZYSZENIA PAPIERNIKÓW POLSKICH
§1
1. Rada Producentów jest organem doradczym Rady Stowarzyszenia Papierników Polskich
w sprawach przemyslu papierniczego w Polsce.
2. W sklad Rady Producentów wchodza prezesi/dyrektorzy wszystkich podmiotów
gospodarczych i instytucji bedacych czlonkami wspierajacymi Stowarzyszenia albo
osoby przez nich upowaznione.
§2
1. Zebrania Rady Producentów zwolywane sa przez prezesa SPP, w miare potrzeb, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.
2. Pisemne zaproszenie na zebranie Rady Producentów wraz z programem, nalezy
dostarczyc na 14 dni przed jego terminem. W szczególnie pilnych przypadkach
zaproszenia mozna rozeslac poczta elektroniczna, na trzy dni przed zebraniem.
3. Problemy dolaczone dodatkowo do ustalonego wczesniej porzadku obrad, moga byc do
niego wlaczone po przeglosowaniu zwykla wiekszoscia glosów.
4. Zebranie Rady Producentów prowadzi prezes SPP lub w przypadku jego nieobecnosci
upowazniony wiceprezes SPP.
W przypadku ich nieobecnosci, przewodniczacego zebrania wybiera sie sposród
obecnych.
5. Kazdy czlonek Rady Producentów w glosowaniu dysponuje jednym glosem.
6. Rada Producentów, w zaleznosci od potrzeb, moze powolywac komisje problemowe i
komisje stale.
7. Praca w Radzie Producentów ma charakter spoleczny.
§3
1. Dzialalnosc Stowarzyszenia wspierana jest finansowo przez czlonków wspierajacych
poprzez wnoszenie skladek wspierajacych, zwanych dalej skladkami.
2. Wysokosc skladek deklarowana jest w Deklaracji czlonka wspierajacego.
3. Rada Stowarzyszenia na kazdy rok ustala nominalna wysokosc skladek wspierajacych.
4. Ustalenie nominalnej wysokosci skladki wspierajacej nie ogranicza mozliwosci
wnoszenia skladek wyzszych.
5. Instytucje naukowo-badawcze i mali przedsiebiorcy moga deklarowac skladki nizsze niz
nominalne.
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§4
1. Skladki wspierajace przeznaczone sa na dzialalnosc ogólna Stowarzyszenia, w tym na
dzialalnosc Sekcji Techniki.
2. Skladki wspierajace powinny byc wnoszone przez czlonków do konca lutego, roku
którego dotycza.
3. Instytucje, które zostaly czlonkami wspierajacymi w ciagu roku wnosza skladki do konca
nastepnego miesiaca, od momentu przyjecia ich do Stowarzyszenia.
§5
1. Kazdy czlonek Rady Producentów ma prawo korzystac na równych prawach
z materialów informacyjnych, przygotowywanych przez biuro SPP dla czlonków
wspierajacych.
2. Wypracowane przez Rade Producentów wspólne stanowiska przemyslu w nurtujacych
go sprawach, beda przedstawione przez wladze SPP odpowiednim organom decyzyjnym
w kraju.
3. Udzial przedstawicieli czlonków wspierajacych w imprezach organizowanych przez SPP
odbywa sie na zasadach ulgowych.
§6
1. Obsluge administracyjno-biurowa Rady Producentów wykonuje biuro SPP.
§7
1. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Rade Stowarzyszenia Papierników Polskich na
wniosek Rady Producentów.
§8
1. Niniejszy Regulamin Rady Producentów zatwierdzony przez Rade Stowarzyszenia
Papierników Polskich w dniu 2 czerwca 2003 r.
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Zalacznik 1

STOWARZYSZENIE
PAPIERNIKÓW POLSKICH
Skr. poczt. 200, Plac Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Lódz

Tel.
Fax
e-mail:
WWW:
Bank:
Konto:

(+48 42) 630-01-17
(+48 42) 632-43-65
info@spp.pl
http://www.spp.pl
PEKAO SA, VI Oddzial w Lodzi
20124030311111000034266687

...................................
miejscowosc, data

DEKLARACJA CZLONKA WSPIERAJACEGO
Niniejszym deklaruje czlonkostwo wspierajace w Stowarzyszeniu
Papierników Polskich w 2008 r. i zobowiazuje sie wniesc skladke za
rok biezacy w wysokosci 3800 zl*), w terminie do 28.02.2013 r.

...................................
podpis
pieczec instytucji
*) W przypadku niemozliwosci wniesienia powyzszej kwoty, prosimy o wlasna deklaracje.
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