REGULAMIN
CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO / ZBIOROWEGO
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW l TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
Na podstawie §§ 21 i 22 statutu SIMP ustala się Regulamin Członka Zbiorowego/Wspierającego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w następującym brzmieniu:
§1
Członkiem Zbiorowym/Wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wyraża zainteresowanie
statutową działalnością SIMP i zadeklaruje poparcie finansowe.
§2
1. Deklaracja wstąpienia w charakterze Członka Zbiorowego/Wspierającego następuje
wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet Członków Zbiorowych/Wspierających, podejmuje:
 Zarząd Oddziału lub Sekcji/Towarzystwa Naukowo-Technicznego SIMP,
 Zarząd Główny SIMP.
Podjęcie Uchwały, o której mowa w p. 2, może być poprzedzone wizytą u Wnioskodawcy,
zapoznania się z przedmiotem działalności, poziomem stosowanych technologii itp.
3. Potwierdzenie o przyjęciu w poczet Członków Zbiorowych/Wspierających, w postaci
Legitymacyjnego wystawia Zarząd, który podjął uchwałę o przyjęciu. Formę i treść
Legitymacyjnego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
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§3
Wygaśnięcie członkostwa wspierającego / zbiorowego następuje w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, który podjął uchwałę o przyjęciu,
- likwidacji jednostki organizacyjnej, będącej Członkiem Wspierającym / Zbiorowym,
- skreślenia na podstawie uchwały Zarządu, który podjął uchwałę o przyjęciu.
§4
Organizacyjną i merytoryczną więź z Członkiem Wspierającym/Zbiorowym utrzymuje Zarząd, który
podjął uchwałę o przyjęciu.
Członka Wspierającego/Zbiorowego reprezentuje wobec Stowarzyszenia kierownik jednostki
Organizacyjnej lub uprawniony przez niego przedstawiciel.
§5
Stowarzyszenie zapewnia Członkowi Wspierającemu/Zbiorowemu pomoc naukowo-techniczną, poprzez:
1. świadczenie na warunkach uprzywilejowanych usług technicznych przez wyspecjalizowane jednostki
działalności gospodarczej SIMP, w zakresie:
- porad i opinii w sprawach organizacyjnych i technologicznych,
- obowiązkowej i nieobowiązkowej kwalifikacji jakości wyrobów,
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry technicznej,
- reklamy i promocji wyrobów i usług na łamach prasy naukowo-technicznej, będącej w dyspozycji
SIMP, w internecie itp.
2. korzystanie na warunkach uprzywilejowanych z lokali i infrastruktury naukowo-technicznej SIMP,
3. informowanie o organizowanych przez SIMP konferencjach naukowo-technicznych, naradach,
odczytach i innych imprezach popularyzujących technikę oraz zapewnieni pierwszeństwa udziału w
tych imprezach,
4. współdziałanie przy organizowaniu wystaw, konkursów i wycieczek technicznych, pokazów
obrazujących osiągnięcia techniczne, racjonalizatorskie, wynalazcze itp.,
5. udział w spotkaniach towarzyskich organizowanych przez Stowarzyszenie.

§6
Członek Wspierający/Zbiorowy ma prawo do potwierdzania swojego członkostwa w SIMP w dokumentach
i materiałach o charakterze promocyjnym.
§7
Członek Wspierający / Zbiorowy jest zobowiązany do:
- przestrzegania postanowień statutu SIMP i w miarę możliwości, stworzenia warunków do rozwoju
działalności SIMP w swej macierzystej jednostce,
- opłacania składek członkowskich zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej, na rzecz Zarządu
jednostki, która podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków.
§8
Ewidencję Członków Wspierających/Zbiorowych prowadzi Zarząd, który podjął uchwałę o przyjęciu w
poczet członków.
§9
Niniejszy Regulamin zatwierdził Zarząd Główny SIMP w dniu 28 kwietnia 2003 r.

