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Regulamin 

Członka Wspierającego Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Pożarnictwa 

 

Na podstawie § 15 i § 18 oraz § 27 pkt 17 statutu SITP ustala się Regulamin Członka 

Wspierającego SITP w następującym brzmieniu: 

 

§1 

Członkiem wspierającym SITP może być osoba fizyczna lub prawna, która wyraża 

zainteresowanie działalnością statutową SITP i zadeklaruje wsparcie finansowe  

w formie składki w wysokości nie niższej niż ustalona przez władze wspieranej 

jednostki organizacyjnej SITP (Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału) liczonej  

w układzie rocznym. 

§2 

1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny SITP lub Zarząd Oddziału SITP 

na podstawie pisemnego zgłoszenia. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do 

regulaminu. 

2. Członka wspierającego (osobę prawną) reprezentuje wobec Stowarzyszenia 

kierownik jednostki organizacyjnej lub uprawniony przez niego przedstawiciel 

wskazany w zgłoszeniu. 

3. Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają prawa członków zwyczajnych, 

za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający ma prawo używania obok swego nazwiska lub firmy,  

w przypadku osoby prawnej, dopisku „Członek wspierający Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Pożarnictwa”.  

 

§3 

Wygaśnięcie członkostwa wspierającego następuje w przypadku: 
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1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do właściwego zarządu SITP, 

2) likwidacji jednostki organizacyjnej, 

3) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu, który podjął uchwałę o przyjęciu  

z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku. 

 

§4 

SITP zapewnia członkom wspierającym pomoc według zasad przyjętych w 

działalności Stowarzyszenia poprzez: 

1) promowanie wyrobów i usług świadczonych przez członka wspierającego,  

2) informowanie o organizowanych przez SITP konferencjach naukowo-

technicznych, seminariach i innych imprezach oraz zapewnienie pierwszeństwa 

udziału w tych imprezach, 

3) współdziałanie przy organizowaniu wystaw, konkursów, wycieczek technicznych 

itp., 

4) zapewnienie udziału w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

§5 

Członek wspierający ma prawo do: 

1) potwierdzenia swego członkostwa w SITP w dokumentach i materiałach  

o charakterze promocyjnym, 

2) uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych przez SITP, 

3) zgłaszania władzom SITP wniosków i postulatów, 

4) korzystaniu z ulg w zakresie określonym przez właściwy zarząd, 

5) wyróżniania odznaką honorową SITP. 

 

§6 

Do obowiązków członka wspierającego SITP należy: 

1) przestrzeganie postanowień statutu SITP i niniejszego regulaminu oraz w miarę 

możliwości, stworzenie warunków do rozwoju działalności SITP w owej 

macierzystej jednostce, 

2) udział w realizacji statutowych celów stowarzyszenia, 

3) opłacanie składek członkowskich zadeklarowanych na rzecz Zarządu, który podjął 

uchwałę o przyjęciu w poczet członków. 
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§7 

Ewidencję członków wspierających prowadzi Zarząd, który podjął uchwałę o 

przyjęciu w poczet członków. Zarząd Oddziału, który przyjął członka wspierającego 

informuje o tym Zarząd Główny SITP. 

§8 

Na podstawie § 27 pkt 6  pkt 17 Statutu SITP niniejszy regulamin został zatwierdzony  

przez Zarząd Główny SITP Uchwałą nr 113/16 z dnia 14 października 2016 r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


