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Regulamin  przyznawania i korzystania z Rekomendacji  
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań 

 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 
§1.  Regulamin wydawania i korzystania z rekomendacji  oparty jest na uchwale Walnego 

Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań  nr 6/2015 z dnia 24         
czerwca  2015 r.,  Regulaminie Zarządu Izby oraz  Statutu Izby.  

  §2.  Rekomendacja wydawana przez PIGR jest  rodzajem wyróżnienia firmy, której 
         zadaniem jest pomoc w firmie w prowadzeniu jej działalności gospodarczej i 
         społecznej. 
  §3.  Rekomendacja potwierdza   wiarygodność firmy, przestrzeganie przez nią zasad 
         Statutu PIGR i etyki kupieckiej oraz rozwój i osiągnięcia firmy dokumentowane przez 
         zrealizowane przez nią projekty, zdobyte nagrody i certyfikaty. 
 
Rozdział II  
Zasady   i tryb przyznawania Rekomendacji 
 
  §1.  Rekomendacji  wydaje  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań na podstawie  
         uchwały Zarządu w tej sprawie.  
  §2.  Rekomendację może otrzymać każdy członek PIGR po rocznym członkostwie w Izbie 
  §3.  Podstawą   uzyskania rekomendacji jest: 

1) coroczne wypełnienie i przesłanie formularza informacyjnego  wraz podpisanym 
przez członka oświadczeniem które jest  integralną częścią formularza  wg 
załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.   

2) stosowanie się do zapisów Statutu Izby i Kodeksu  honorowego  i etyki członka 
PIGR 

  §4.  Formularz informacyjny  o którym  mowa w §3.  pkt. 1 jest możliwy do uzyskania ze  
         strony internetowej Izby  lub z Biura Izby. 
  §5.  Wypełniony formularz  wraz  z oświadczeniem  należy corocznie przesyłać do Biura 
         Izby w postaci listownej i elektronicznej w terminie od 1.12.do 31.12. roku 
         poprzedzającego rok na który będzie wystawiana rekomendacja.  
  §6.  W przypadku  nie przestrzegania Statutu Izby oraz nie przesłanie w wyznaczonym 
         terminie formularza informacyjnego  o którym mowa w  §3.  pkt. 1 Rekomendacja nie 
         będzie wydawana.  
  §7   Rekomendacje wydaję się w formie  jak w załączniku 2 do niniejszego regulaminu  
  §8.  Członek Izby przyjmując  rekomendację, potwierdza znajomość zasad 
         niniejszego regulaminu i zobowiązuje się  do jego przestrzegania wraz z Statutem 

         Polskiej  Izby Gospodarczej Rusztowań i Kodeksem  honorowym   i etyki członka 
        PIGR 
§9.    Rekomendacja jest ważna tylko w okresie członkostwa firmy w Izbie. 
§10.  Rekomendacja Członka PIGR ważna jest przez okres jednego roku i jest corocznie 
         odnawiana 
§11.  Odwołania się od decyzji nie wydania lub cofnięcia Rekomendacji rozpatruje Walne 
         Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.   
 
 
Rozdział III 
Postanowienia  końcowe 
§1.  Regulamin  przyznawania i korzystania z Rekomendacji Polskiej Izby Gospodarczej 
       Rusztowań Zarządu jest przyjmowany przez Zarząd w formie uchwały i podlega 
       zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. 
§2.  Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia, o którym mowa  w §1. powyżej.   
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