1

REGULAMIN
DZIAŁANIA PLATFORMY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
NA PALIWA STAŁE (PPUGPS)
PRZY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII (PIE)

I. Postanowienia Ogólne
§1
Misją Platformy PPUGPS (zwaną dalej Platformą) integrującej producentów
nisko - emisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe jest współdziałanie przy
kształtowaniu uregulowań legislacyjnych oraz reprezentacja branży producenckiej
i partnerstwo przy konsultowaniu wprowadzanych przepisów i aktów prawnych,
współdziałanie z producentami paliw stałych dla sektora komunalnego oraz działanie na
rzecz rozwoju branży w dziedzinie czystych i wysoko-efektywnych energetycznie technologii
spalania paliw stałych.
Platforma będzie realizować swoja misję zgodnie z celami programowymi
i interesem Polskiej Izby Ekologii.
§2
Platforma działa na podstawie :
• Statutu Polskiej Izby Ekologii
• Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków PIE
• Uchwał Rady PIE
• Ogólnie obowiązujących przepisów
• Niniejszego Regulaminu
• Uchwał Walnego Zgromadzenia Platformy
II. Zakres działania Platformy
§3
Swoją misję Platforma przy PIE realizować będzie poprzez:
• propagowanie współpracy producentów nisko-emisyjnych urządzeń grzewczych na
rzecz wzrostu konkurencyjności branżowej poprzez implementację innowacyjnych
rozwiązań technicznych i technologicznych,
• współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi na rzecz rozwoju
branży i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
• współdziałanie z jednostkami stanowiącymi prawo w odniesieniu do urządzeń
grzewczych małej mocy opalanymi paliwami stałymi i w odniesieniu do paliw stałych
oraz sektora ochrony środowiska,
• prowadzenie kampanii edukacyjnej oraz szerokie propagowanie wiedzy w zakresie
czystych technologii spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy, jakości paliw,
aspektów ekonomicznych wytwarzania czystej i taniej energii cieplnej z paliw stałych
oraz zagadnień społecznych, ochrony zdrowia i środowiska,
• współpracę z organizacjami samorządowymi i ekologicznymi w zakresie
propagowania nisko-emisyjnych technologii grzewczych na kwalifikowane paliwa
stałe,
• organizowanie cyklicznych warsztatów i szkoleń podmiotów działających w platformie
oraz podmiotów działających w branży instalacyjno - grzewczej,
• propagowanie wiedzy o przepisach prawa, normach i wymaganiach technicznych
jakościowych urządzeń grzewczych, paliw stałych oraz innowacyjnych rozwiązaniach
technologicznych za pomocą różnych technik informacyjnych: na odpowiedniej
stronie www serwisu PIE, ulotek i materiałów informacyjnych.
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§4
Do kompetencji Platformy należy :
• wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia PIE,
• opracowanie planów i programów działania Platformy,
• nabór nowych członków Platformy i przekazanie Zarządowi PIE skompletowanych
dokumentów niezbędnych do przyjęcia zgodnie ze Statutem PIE,
• przygotowywanie sprawozdań z działalności Platformy oraz przedkładanie ich
Zarządowi i Radzie PIE,
• współudział w organizowaniu pomocy członkom Platformy w rozwiązywaniu
problemów ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, prawnych, społecznych,
• opracowywanie opinii i ekspertyz w sprawach dotyczących problemów członków oraz
współudział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
• uczestnictwo w imprezach handlowych promujących działalność Platformy,
• wykonywanie innych zadań niezbędnych dla realizacji celów statutowych Izby.
III. Członkowie Platformy. Ich Prawa i Obowiązki
§5
1. Członkiem Platformy może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą
związaną z branżą urządzeń grzewczych na paliwa stałe.
1) przyjęcie w poczet członków Platformy następuje na podstawie uchwały Rady PIE,
złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, zatwierdzonej przez Prezesa Platformy (po
uprzednim głosowaniu mailowym).
2) członkowie będący osobami prawnymi wykonują swe prawa i obowiązki przez swoich
przedstawicieli.
2. W skład Platformy mogą wchodzić członkowie wspierający.
3. Członek wspierający wpłaca na konto PIE darowiznę w dowolnej wysokości jednak nie
mniej niż 1000 zł. PIE pobiera za obsługę darowizny 10 % wpłaty jednak nie więcej niż
500 zł rocznie od każdego członka wspierającego ( kwota za obsługę jest ustalana z
zarządem PIE co roku )
4. Członek wspierający nie korzysta z prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu
Członków Platformy oraz nie posiada czynnego i biernego prawa do głosowania na Walnym
Zgromadzeniu. Członkowie wspierający mają dostęp tylko do ograniczonych danych.
§6
Członkowie Platformy mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do organów Platformy,
2) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Platformy,
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Platformy,
4) brać udział w głosowaniach (sposób głosowania określono w paragrafie 12)
§7
Członkowie Platformy zobowiązani są:
1) przestrzegać postanowień Statutu PIE oraz regulaminów i uchwał organów
samorządowych Izby oraz Platformy,
2) współdziałać w realizacji celów statutowych,
3) regularnie płacić składki członkowskie,
4) brać czynny udział w pracach Platformy.
Wszelkie wystąpienia publiczne w imieniu Platformy PPUGPS członka Platformy na
konferencjach, prezentacjach w prasie, TV itp. muszą być konsultowane i zaakceptowane
przez Prezesa PPUGPS.
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§8
Członkostwo ustaje wskutek nieuiszczenia składki członkowskiej w terminie określonym
w uchwale Walnego Zgromadzenia Platformy.
IV. Struktura organizacyjna Platformy

1. Walne Zgromadzenie
2. Prezes
3. Członkowie
V. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Platformy
§9
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Platformy, które składa się
z przedstawicieli wszystkich firm tworzących Platformę. Walne Zgromadzenie jest
najwyższą władzą uchwałodawczą Platformy. Uchwały podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności min.50 % członków Platformy + 1 członek.
2. Walne Zgromadzenie wybiera w sposób niejawny, raz na dwa lata ze swego grona
Zarząd Platformy.
3. Walne Zgromadzenie kieruje się w swojej działalności interesami PIE.
4. Walne Zgromadzenie wykonuje swoje czynności kolegialnie.
5. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu
6. Walne Zgromadzenie występuje do Prezesa Zarządu PIE z wnioskiem o
zatwierdzenie kandydatury Prezesa Platformy.
7. Walne Zgromadzenie sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami Prezesa Platformy.
8. Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne programy działania Platformy i plany
gospodarczo-finansowe, oraz bada sprawozdanie finansowe,

V Kompetencje Prezesa Platformy
§ 10
1. Prezes Platformy, zwany dalej Prezesem jest osobą wykonują prace bieżące
Platformy
2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród grona jej członków.
3. Do kompetencji Prezesa należy:
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Platformy,
kierowanie pracami Platformy,
reprezentowanie Platformy na zewnątrz.
występowanie z wnioskiem do Prezesa Zarządu PIE o zwołanie nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Platformy,
zawiadamianie członków Platformy o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Platformy, co najmniej 14 dni wcześniej,
podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć w poczet członków Platformy, skreślenia lub
wykluczenia (po przeprowadzeniu głosowania mailowego)
przedstawienie kandydatury na eksperta Platformy,
przedstawienie kandydata na pracownika biura.
Prezes ponosi odpowiedzialność za działalność prowadzoną przez Platformę zgodnie z
Regulaminem Platformy oraz za wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Platformy.
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Jest odpowiedzialny również za wykonywanie uchwał Prezesa, Rady i Walnego
Zgromadzenia PIE, a także przestrzeganie zasad działania zgodnie z postanowieniami
Statutu PIE.
VI. Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty
§ 11
1. Członkowie Platformy zobowiązani są do wnoszenia składek rocznych zgodnie
z coroczną uchwałą Walnego Zgromadzenia Platformy, podjętą do 15 grudnia roku
poprzedzającego kolejny rok obrotowy.
2. Członkiem Platformy może być podmiot, który jest członkiem PIE oraz wniósł składkę
określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia Platformy.

§ 12
Głosowania odbywają się drogą mailową, głosowanie trwa 24 godziny od wysłania maila
przez Prezesa Platformy lub inną osobę upoważnioną do przeprowadzenia głosowania. W
przypadku nie oddania głosu przez członka w wyznaczonym terminie będzie to traktowane
jako głos wstrzymujący się.
VII. Postanowienia końcowe
§ 13
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Polskiej Izby
Ekologii.
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