
Regulamin przyjmowania Kandydata na Członka Zwyczajnego  
Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji 

 
 

1. Kandydatem na Członka Zwyczajnego („Kandydat”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna 
związana z branżą dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, bez względu na miejsce zamieszkania  
i prowadzoną działalność. 

2. Kandydat składa pisemną deklarację na adres e-mailowy Biura Stowarzyszenia lub drogą pocztową 
na adres siedziby Stowarzyszenia podany w deklaracji.   

 
3. Kandydat uiszcza wpisowe w wysokości określonej przez Zarząd na konto bankowe, według 

informacji podanych w deklaracji.   
 

4. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia określonej kwoty na rachunek bankowy Stowarzyszenia, 
Biuro Stowarzyszenia powiadamia Zarząd o spełnieniu wstępnych warunków przystąpienia 
Kandydata do Stowarzyszenia. 

 
5. Termin stażu Kandydackiego biegnie od dnia zaksięgowania wymaganej kwoty wpisowego na 

rachunku bankowym Stowarzyszenia.   
 

6. Kandydat musi posiadać minimum 5 letni udokumentowany staż pracy lub odbyć szkolenie 
podstawowe w Stowarzyszeniu w czasie trwania stażu kandydackiego. 

 
7. Zarząd Stowarzyszenia dopuszcza dwa sposoby przyjmowania członków w poczet Stowarzyszenia: 

 
I. 
a) Zarząd powiadamia Członków Stowarzyszenia poprzez stronę www.pspddd.pl (zakładka 
„Kandydaci na Członków PSPDDD”) o kandydatach na Członka Zwyczajnego, w terminie 1 miesiąca 
od spełnienia wstępnych warunków określonych w pkt. 2 i 3 Regulaminu. 

 
b) Członkowie Stowarzyszenia mają prawo przekazać opinie/uwagi w terminie 2 miesięcy od 
momentu ukazania się kandydatury na ww. stronie. 

 
c) Zarząd podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów o przyjęciu Kandydata na Członka 
Zwyczajnego po upływie stażu kandydackiego trwającego 6 miesięcy, biorąc pod uwagę opinie 
Członków Stowarzyszenia oraz zapisy Kodeksu Etyki Zawodowe PSPDDD.  

 
II. 
W przypadku, gdy Kandydat uzyska poparcie (w formie pisemnego oświadczenia dołączonego do 
złożonego przez kandydata wniosku) czterech członków Stowarzyszenia, którzy legitymują się stażem 
członkowskim nie krótszym niż 5 lat, Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu Kandydata na Członka 
Zwyczajnego z pominięciem stażu kandydackiego, bez informowania o kandydowaniu na członka 
poprzez stronę www.pspddd.pl bezwzględną większością głosów biorąc pod uwagę zapisy Kodeksu 
Etyki Zawodowej PSPDDD. 

 
8. Odmowa przyjęcia Kandydata na Członka Zwyczajnego, w formie uchwały, wymaga uzasadnienia  

w protokole z Zebrania Zarządu. 
 
9. Zarząd powiadamia Kandydata o przyjęciu/odmowie przyjęcia na Członka Zwyczajnego pisemnie, 

przesyłką poleconą oraz drogą mailową, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały.  
 

10. W przypadku nieprzyjęcia Kandydata w poczet Członków wpisowe podlega zwrotowi  
we wpłaconej wysokości, bez odsetek, na konto bankowe wskazane przez Kandydata w deklaracji. 

 

http://www.pspddd.pl/
http://www.pspddd.pl/

