REGULAMIN
SEKCJI INFRASTRUKTURY
STOWARZYSZENIA PAPIERNIKÓW POLSKICH

§1
1. Sekcja Infrastruktury Stowarzyszenia Papierników Polskich zwana dalej Sekcja, skupia
nastepujace podmioty gospodarcze (czlonków wspierajacych SPP): jednostki dydaktyczne
i badawczo -rozwojowe, biura inzyniersko-projektowe, jednostki handlowe, podmioty
gospodarcze produkujace maszyny i urzadzenia lub swiadczace uslugi dla przemyslu
papierniczego albo przetwarzajace wyroby branzy papierniczej.
2. Sekcja dziala w ramach dzialalnosci statutowej Stowarzyszenia Papierników Polskich,
zgodnie z §1 p.4 Statutu oraz w oparciu o regulamin wlasny.
3. W pracach Sekcji czlonkowie reprezentowani sa przez osoby zarzadzajace podmiotami
gospodarczymi lub osoby upowaznione przez wladze tych podmiotów.
4. Terenem dzialalnosci Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Siedziba Sekcji jest Lódz.
6. Dzialalnosc Sekcji wspierana jest finansowo przez jej czlonków poprzez wnoszenie
skladek.

§2
1. Celami dzialalnosci Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej czlo nków wobec organów
administracji publicznej i samorzadowej, ocena biezacych i przyszlych problemów
przemyslu papierniczego oraz wymiana informacji zwiazanych z tym przemyslem.
2. Cele te osiaga sie poprzez realizacje nastepujacych zadan:
§
§
§
§
§
§

swiadczenie doradzt wa technicznego, technologicznego i eksploatacyjnego z
wykorzystaniem Internetu,
szkolenie kadr dla przemyslu papierniczego (w tym praktyki).
informacja o absolwentach kierunku Papiernictwo i poligrafia.
inicjowanie prac naukowo-badawczych dla przemyslu papierniczego,
popularyzacje norm i przepisów UE,
upowszechnianie informacji w zakresie najlepszych dostepnych technik,

3. Zadania powyzsze realizowane sa zarówno przez czlonków Sekcji, biuro SPP jak i przez
zatrudnionych dodatkowo, odpowiednich fachowców lub firmy specjalistyczne.
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§3
1. Czlonkiem Sekcji moze zostac kazdy podmiot (krajowy lub zagraniczny), bedacy
czlonkiem wspierajacym SPP, dzialajacy na terenie Polski i: ksztalcacy kadry dla
przemyslu papierniczego, wykonujacy prace naukowo-badawcze na jego rzecz,
produkujacy maszyny, urzadzenia, czesci dla tego przemyslu, przetwarzajacy wyroby
papiernicze, a takze swiadczacy uslugi techniczne i handlowe.
Kazdy z czlonków Sekcji spelnia swoje funkcje poprzez uczestnictwo w Radzie
Dyrektorów, do której desygnuje swojego przedstawiciela.
2. Deklaracje wstapienia do Sekcji kandydat sklada na pismie w biurze SPP, lacznie ze
zobowiazaniem wnoszenia skladek i okresleniem wartosci sprzedazy za rok poprzedni.
Wniosek rozpatruje Prezydium Rady, które decyduje o czlonkost wie zwykla wiekszoscia
glosów. Przyjecie czlonka po 30 czerwca powoduje obnizenie naleznej skladki do 50%
wartosci, wynikajacej z wartosci sprzedazy w roku poprzednim.
3. Wystapienie z Sekcji moze nastapic na pisemny wniosek zlozony w biurze SPP
z szesciomiesiecznym wyprzedzeniem. Wystapienie czlonka z Sekcji nie powoduje
zwrotu wniesionej skladki za biezacy okres rozliczeniowy.
4. Zarzad Stowarzyszenia Papierników Polskich, na wniosek Rady Dyrektorów Sekcji, ma
prawo wykluczyc czlonka z Sekcji w przypadku nie przestrzegania Statutu SPP lub
Regulaminu Sekcji oraz nieoplacenia skladek.
W przypadkach spornych przysluguje prawo odwolania sie do Rady Stowarzyszenia
Papierników Polskich.
§4
1. Biezacy nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dyrektorów Sekcji Infrastruktury,
zwana dalej Rada.
2. Rada wybiera ze swojego grona w glosowaniu tajnym, zwykla wiekszoscia glosów,
Prezydium Rady w skladzie 3 osób.
3. Z czlonków Prezydium Rada wybiera w glosowaniu tajnym, zwykla wiekszoscia glosów,
Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego Rady.
Obowiazki sekretarza Rady pelni osoba desygnowana przez Rade Sekcji.
4. Kadencja Prezydium i Przewodniczacego oraz Wiceprzewodniczacego obejmuje okres
dwóch lat bilansowych.
5. Kazdy Czlonek Prezydium moze pelnic swoja funkcje przez nieograniczona ilosc
kadencji.
6. Rada podejmuje decyzje poprzez glosowanie, zwykla wiekszoscia glosów
w glosowaniach tajnych, przy obecnosci minimum 50% glosów.
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7. Czlonek Rady podczas glosowan dysponuje iloscia glosów obliczona w ten sposób, ze na
kazde rozpoczete 1000 zl skladki rocznej przypada 1 glos. Jezeli nie ustalono jeszcze
skladki na rok biezacy, ilosc glosów ustala sie w oparciu o wysokosc skladki w roku
poprzednim.
8. Liczba glosów zadnego z czlonków nie moze przekroczyc 1/5 liczby glosów
reprezentowanych podczas zebrania.
9. Przy równej ilosci glosów decyduje glos Przewodniczacego Rady Dyrektorów lub,
w przypadku jego nieobecnosci, Wiceprzewodniczacego, a w dalszej kolejnosci
prowadzacego zebranie.
§5
1. Przewodniczacy Rady dwa razy w roku zwoluje zwyczajne posiedzenie Rady i jemu
przewodniczy.
2. Prezydium Rady moze zwolac nadzwyczajne posiedzenie Rady w przypadkach
koniecznych, na wniosek 51% glosów Czlonków Sekcji oraz na wniosek Prezesa SPP.
3. Posiedzenia Rady zwoluje sie pisemnym zaproszeniem z dolaczonym programem
posiedzenia nie pózniej jak 30 dni od daty Zebrania Zwyczajnego lub 14 dni od Zebrania
Nadzwyczajnego za posrednictwem powszechnie stosowanych srodków komunikowania.
4. Problemy wnoszone do porzadku obrad przez czlonków Rady w trakcie trwania
posiedzenia, a nie ujete w przeslanym programie moga byc wniesione po ich przyjeciu
przez glosowanie zwykla wiekszoscia glosów.
5. Zebranie Rady prowadzi jej Przewodniczacy lub w przypadku jego nieobecnosci,
Wiceprzewodniczacy, a w dalszej kolejnosci czlonek Prezydium.
6. Do kompetencji Rady nalezy wybór jednego czlonka Rady Stowarzyszenia oraz
wnioskowanie o jego wybór na wiceprezesa Stowarzyszenia.
§6
1. W okresie miedzy posiedzeniami Rady Dyrektorów pracami Sekcji kieruje Prezydium.
2. Prezydium odbywa swoje posiedzenia ra z na kwartal, informujac o swoich pracach
pozostalych Czlonków.
§7
1. Kazdy czlonek Rady wyraza swoja wole poprzez glosowanie zgodnie z Regulaminem.
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2. Kazdy czlonek Rady na pierwszym w danym roku posiedzeniu otrzyma informacje
o ilosci glosów jakimi dysponuje podczas glosowan.
3. W posiedzeniach Rady uczestnicza zaproszeni czlonkowie wladz SPP oraz dyrektor
generalny SPP.
4. Prezydium Rady w zaleznosci od po trzeb moze powolac komisje problemowe.
5. Praca w Sekcji na rzecz jej Czlonków ma charakter spoleczny.
§8
1. Kazdy Czlonek Sekcji zobowiazuje sie do udostepniania danych statystycznych
zwiazanych ze swoja dzialalnoscia, niezbednych do przygotowania informacji zbiorczych.
Rada moze przyjac bardziej rozszerzona forme informacji statystycznej wynikajacej
z potrzeb Czlonków na ich wniosek.
2. Informacje statystyczne po ich przetworzeniu beda udostepniane Czlonkom w zakresie
ustalonym przez Rade Dyrektorów Sekcji.
§9
1. Za udzial w Sekcji pobierane sa roczne skladki, wynikajace ze skladek wspierajacych SPP
i skladek Sekcji. Skladki wspierajace przeznaczone sa na dzialalnosc ogólna SPP.
Wszystkie skladki przekazywane do SPP nie stanowia kosztów uzyskania przychodów.
2. Kazdy czlonek Sekcji zobowiazany jest wniesc I rate skladkiSekcji w wysokosci 50%
skladki roku poprzedniego , w terminie do dnia 31 stycznia.
3. Rozliczenie budzetu i wykonania planu merytorycznego za rok poprzedni winny byc
uchwalone przez Rade do 30 kwietnia roku biezacego.
Wysokosc budzetu i zakres dzialania na rok biezacy, winny byc uchwalone przez Rade do
30 listopada roku poprzedniego.
4. W zaleznosci od wielkosci uchwalonego budzetu na dany rok, do konca lutego naliczona
zostanie wysokosci skladek Sekcji proporcjonalne dla poszczególnych producentów.
5. Zmiana stawek skladki rocznej wymaga akceptacji Rady Dyrektorów.
6. Dane informacyjne i statystyczne beda zbierane zgodnie z potrzebami producentów.
7. Czlonkowie Sekcji winni przekazac na konto SPP skladki w ciagu 14 dni od daty
powiadomienia.
8. W uzgodnieniu z Rada Dyrektorów Sekcji Infrastruktury i Rada Sekcji Techniki Zarzad
SPP moze podjac uchwale o polaczeniu budzetu Sekcji Infrastruktury z budzetem Sekcji
Techniki, kierujac sie potrzeba uproszczenia ksiegowosci SPP.
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§ 10
1. Kazdy czlonek Sekcji ma prawo korzystac na równych prawach z materialów
informacyjnych, przygotowywanych przez biuro SPP (wszelkie materialy beda rozsylane
do wszystkich czlonków Sekcji).
2. Wypracowane przez Prezydium wspólne stanowiska przemyslu w nurtujacych go
sprawach, beda przedstawione przez wladze SPP i Prezydium odpowiednim organom
decyzyjnym w Kraju.
3. Udzial czlonków Sekcji w imprezach organizowanych w ramach zatwierdzonego budzetu
Sekcji jest bezplatny, a w spotkaniach pozabud zetowych, organizowanych przez SPP,
udzial czlonków Sekcji odbywa sie na zasadach ulgowych.
§11
1. Obsluge administracyjno-biurowa Sekcji wykonuje biuro SPP.
2. Do rozwiazywania biezacych spraw w zakresie dzialania zatwierdzonego przez Rade,
dyrektor generalny SPP, w ramach przydzielonego budzetu, moze zatrudniac specjalistów
z zewnatrz na zasadach umowy zlecenia lub umowy o dzielo, ewentualnie korzystac z
uslug firm specjalistycznych.
3. Wszelkie prace, lezace poza ustalonym przez Rade zakresem finansowania,
biuro SPP bedzie wykonywalo w ramach umów dodatkowych z poszczególnymi
czlonkami wg cen umownych, w ramach dzialalnosci gospodarczej SPP.
§ 12
1. Zmiany Regulaminu musza byc zatwierdzana przez Rade Dyrektorów Sekcji
Infrastruktury poprzez glosowanie tajne zwykla wiekszoscia glosów, przy obecnosci
minimum 75% glosów.
2. Nowy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Rade Stowarzyszenia Papierników
Polskich na wniosek Prezydium Sekcji Infrastruktury.
§ 13
1. Niniejszy Regulamin Sekcji Infrastruktury, dzialajacej w ramach Stowarzyszenia
Papierników Polskich zostal przyjety przez Rade Dyrektorów Sekcji Infrastruktury w dniu
27 kwietnia 2005 roku w Lodzi i zatwierdzony przez Rade Stowarzyszenia Papierników
Polskich w dniu 7 czerwca 2005 roku.

Reg-SI-05 r.

5

Pieczec Zakladu

DEKLARACJA
przystapienia do Sekcji Infrastruktury SPP

§1
1. Niniejszym zglaszamy przystapienie do Sekcji Infrastruktury przy SPP jako czlonka
wspierajacego.
2. Zgloszenie i uczestnictwo jest wazne na czas nieokreslony.
3. Przystepujac do Sekcji Infrastruktury, przyjmujemy do akceptujacej wiadomosci jej
Regulamin oraz Statut SPP.
§2
1. Deklarujemy gotowosc przekazywania do biura SPP informacji, których zakres uzgodniony
zostanie przez Rade Dyrektorów.
2. Przekazywane i otrzymane informacje wykorzystane beda do wiadomosci czlonków Sekcji
Infrastruktury, a po uzgodnieniu zakresu z producentami, niektóre z nich beda
przekazywane do wiadomosci publicznej.
§3
1. Zobowiazujemy sie do oplacania, ustalonych przez Rade Dyrektorów, naleznych skladek
czlonkowskich, zgodnie z tabela, zamieszczona w zalaczniku.
2. Podstawa do ich obliczenia na rok biezacy, jest wartosc sprzedazy uzyskana w roku
poprzednim, która
w naszym zakladzie wyniosla...........................................................................
(slownie ............................................................................................................).
3. Deklaruje aktywny udzial w pracach Rady Dyrektorów.

Podpis Prezesa/Dyrektora
.........................................dn. ...................... roku.
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