Regulamin Członka Wspierającego
Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

1. Członkami wspierającymi zgodnie z §13 Statutu PTTŻ mogą zostać osoby fizyczne i prawne
zainteresowane działalnością Towarzystwa, które pisemnie zadeklarują stałą lub okresową pomoc
finansową Towarzystwu i zostaną przyjęte w poczet członków Towarzystwa w drodze uchwały Zarządu
Głównego lub Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Lista członków wspierających jest zamieszczana na stronie internetowej PTTŻ oraz w Informatorze
PTTŻ, który ukazuje się na łamach czasopisma „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”.
3. Zamieszczanie dodatkowych informacji na temat członków wspierających wymaga dodatkowych ustaleń
pomiędzy stronami.
4. Członek wspierający zgodnie z §16 Statutu PTTŻ ma prawo:
a.

uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

b. korzystać z pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa,
c.

brać czynny udział w opracowaniach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach.

5.

Członka wspierającego reprezentuje delegowany imiennie przedstawiciel.

6.

Członek wspierający jest informowany o działalności Towarzystwa, w tym o organizowanych imprezach
naukowych.

7.

Członkowi wspierającemu przysługuje prawo delegowania jednej osoby na jedną imprezę naukową w ciągu
roku organizowaną przez Towarzystwo bez wnoszenia opłaty uczestnictwa. Nie dotyczy to kosztów
rzeczowych jak np. noclegi, wyżywienie itp.

8.

Członek wspierający otrzymuje 1 egz. czasopisma Wydawnictwa PTTŻ "Żywność. Nauka. Technologia.
Jakość".

9. Członkom wspierającym przysługuje prawo:
a.

uczestniczenia w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem doradczym,

b.

zgłaszania wniosków i postulatów do władz Towarzystwa dotyczących jego działalności,

c.

wnioskowania o objęcie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów Towarzystwa
w granicach ustalonych przepisami prawa.

10. Członka wspierającego wyklucza Zarząd Główny lub Oddziału w drodze uchwały w przypadku:
a.
b.

zaniechania zobowiązań podjętych wobec Towarzystwa,
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu lub Oddziału,

c.
d.

utraty osobowości prawnej,
podejmowania działań na szkodę Towarzystwa.

11. O skreśleniu lub wykluczeniu zawiadamia się członka wspierającego w terminie 14 dni od podjęcia
uchwały, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.

