Regulamin Członkostwa
w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
wersja 1.0 z dnia 10-04-2015

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Członkostwa w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego Nodex,
zwany dalej Regulaminem, określa procedurę przyjmowania członków, ustania
członkostwa, prawa i obowiązki członków, a także wysokość i zasady płatności opłat
członkowskich i innych opłat związanych z członkostwem w Instytucie Bezpieczeństwa
Pożarowego Nodex z siedzibą w Warszawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy
Statutu Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego Nodex oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
3. Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego Nodex, zwany dalej „Instytutem” jest
odpowiedzialny za swoje zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności
za zobowiązania swoich członków. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności
za zobowiązania Instytutu.
§ 2.
Członkowie Instytutu
Instytut zrzesza Członków Wspierających Rozwój Instytutu (osoby fizyczne) oraz Partnerów
Technologicznych (firmy), zwanych dalej Członkami Instytutu.
§ 3.
Przyjęcie w poczet członków Instytutu
1. Uzyskanie statusu Członka Wspierającego Rozwój Instytutu następuje automatycznie
po zarejestrowaniu się na stronie http://kursy.ibpnodex.pl/ oraz uiszczeniu opłaty
członkowskiej. Przyjęcie w poczet członków Instytutu zostaje potwierdzone
certyfikatem członkostwa, który jest wysyłany w formie pisemnej za pośrednictwem
poczty oraz w formie zeskanowanego dokumentu przy pomocy poczty elektronicznej
do nowego członka nie później niż w terminie 14 dni od dnia uiszczenia opłaty
członkowskiej.
2. Uzyskanie statusu Partnera Technologicznego Instytutu następuje po podpisaniu
umowy o współpracy z Instytutem. Przyjęcie w poczet Partnerów Technologicznych

1

Instytutu zostaje potwierdzone certyfikatem, który jest wysyłany w formie pisemnej
za pośrednictwem poczty oraz w formie zeskanowanego dokumentu przy pomocy
poczty elektronicznej do nowego członka nie później niż w terminie 14 dni od dnia
decyzji o przyjęciu w poczet Partnerów Technologicznych.
§ 4.
Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Instytucie ustaje wskutek:
a. pisemnej rezygnacji z członkostwa
b. wygaśnięcia członkostwa na czas określony
c. skreślenia z listy członków
d. śmierci członka Instytutu
e. utraty przez członka Instytutu zdolności do czynności prawnych.
2. Rezygnacja następuje w formie pisemnego oświadczenia członka Instytutu złożonego
lub przesłanego do Biura Instytutu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem wskazanym
przez członka, nie wcześniej jednak niż z dniem, w jakim pisemne oświadczenie
zostało doręczone do Biura Instytutu. W przypadku, gdy rezygnacja zostanie złożona
w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty, Instytut zwraca wniesioną opłatę
członkowską. Jeśli w czasie ww. terminu zostaną wykorzystane zniżki przysługujące
członkom, rezygnacja z członkostwa jest jednoznaczna z rezygnacją ze wszystkich
otrzymanych zniżek.
3. Uchwałę o skreśleniu może podjąć Zarząd Instytutu, w szczególności w razie:
a. naruszenia warunków członkostwa, określonych w Statucie, Regulaminach,
aktach wewnętrznych lub uchwałach organów Instytutu
b. negatywnej oceny członka Instytutu pod względem przestrzegania zasad
etyki.
4. Uchwałę o skreśleniu z listy członków doręcza się członkowi wraz z uzasadnieniem
i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Doręczenia dokonuje się
w formie pisemnej w terminie 14 dni od podjęcia uchwały za pokwitowaniem odbioru
lub przez pocztę listem poleconym. W tym samym trybie, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały, członek może wnieść odwołanie do Zarządu Instytutu.
Członkostwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu lub z upływem
terminu do jego wniesienia.

§ 5.
Obowiązki i prawa członków
Prawa i obowiązki członków Instytutu określone są w Statucie oraz wynikają z postanowień
niniejszego Regulaminu. Status Członka Wspierającego Rozwój IBP NODEX uprawnia do zniżek
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w opłatach: szkoleń, Dni Otwartych, konsultacji, konferencji i innych usług oferowanych przez
Instytut. Uprawnienia Partnerów Technologicznych ustalane są indywidualnie i określane
w umowie o współpracy.
§ 6.
Opłaty członkowskie
1. Członkowie Wspierający Rozwój Instytutu zobowiązani są do dokonywania płatności
na rzecz Instytutu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Wysokość opłaty dla Członków Wspierających Rozwój Instytutu wynosi 99 zł rocznie.
Opłata płatna jest za cały rok z góry, liczony od momentu jej wniesienia.
3. Opłaty związane z Partnerstwem Technologicznym są ustalane na podstawie
indywidualnych ustaleń i określane w umowie o współpracy.

§ 7.
Obowiązki informacyjne
1. Członkowie Instytutu mają obowiązek przekazywania do Biura Instytutu informacji
o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych dotyczących członka wskazanych
w deklaracji członkowskiej oraz w załączonych do niej dokumentach niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.
2. Członkowie Instytutu mają obowiązek udzielania odpowiedzi na ankiety aktualizujące
dane, o których mowa powyżej.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie lub niniejszym Regulaminie
wszelkie zawiadomienia pomiędzy stronami będą dokonywane w formie pisemnej,
i dostarczane osobiście za pokwitowaniem, listem poleconym, faxem lub pocztą
elektroniczną. Dane teleadresowe osoby upoważnionej do odbioru korespondencji
członka Instytutu są wskazane w deklaracji członkowskiej lub jej aktualizacji.
2. Terminy i doręczenia są liczone według zasad określonych w ustawach Kodeks cywilny
i Kodeks postępowania cywilnego, dla czynności najbardziej zbliżonej.
3. Wszelkie spory wynikające z obowiązywania niniejszego Regulaminu, Statutu
Instytutu bądź innych aktów wewnętrznych, będą rozstrzygane w drodze polubownej,
a spory, których nie uda się rozstrzygnąć w drodze rokowań będą rozpoznawane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Instytutu. Skierowanie sprawy do
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sądu powszechnego jest dopuszczalne po wyczerpaniu wszelkich możliwości
rozstrzygnięcia sporu, wynikających ze Statutu Instytutu.

§ 9.
Wejście w życie
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej
Instytutu.
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