REGULAMIN CZŁONKOWSTWA
Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii

Objaśnienie Pojęć:
1. Ilekroć w tekście użyte jest słowo: „PIME” mamy na myśli: Stowarzyszenie Polska Izba
Magazynowania Energii, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/9, wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000633819.
2. Ilekroć w tekście użyte jest słowo: „Członek” mamy na myśli: Członka Zwyczajnego czyli
osoby lub Członka Wspierającego czyli firmy, które zostały wpisane na listę członków
PIME, wniosły opłatę członkowską oraz aktywnie uczestniczą w spotkaniach PIME i/lub
je współorganizują na podstawie otrzymanej Karty Członkowskiej.
3. Członkowie PIME uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez PIME na zasadach
preferencyjnych.
4. „Serwis internetowy” to strony internetowe prowadzone przez PIME w tym strona
www.pime.pl oraz Linkedin.
5. „Karta Członkowska” - jest wydawana tylko osobom zarejestrowanym w PIME, jest
imienna i niezbywalna, wydawana na okres max. 1 roku kalendarzowego i obowiązuje
w czasie opłaconego Członkostwa.

§1
Członkami PIME mogą być osoby fizyczne i firmy, które identyfikują się i realizują cele
statutowe PIME a w szczególności:
1. Razem z PIME wspierają i promują rozwój technologii magazynowania energii i
elektromobilności
2. Razem z PIME zabiegają o tworzenie korzystnych warunków inwestowania w
magazyny energii i infrastrukturę elektromobilności w Polsce i systematyczny wzrost
wykorzystania energii z magazynów jako innowacyjnego źródła przechowywania
energii
3. Razem z PIME działają i tworzą warunki do badania i rozwoju nowych technologii
magazynowania energii i elektromobilności oraz do wdrażania wypracowanych modeli
biznesowych

4. Razem z PIME działają na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów
prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie stosowania
magazynów energii i elektromobilności
5. Wykorzystują i wspierają PIME jako tę platformę za pomocą której zwalcza się bariery
rozwoju technologii magazynowania energii i elektromobilności oraz promuje
efektywne rozwiązania naukowe i technologiczne w tym obszarze

§2
Przywileje Członków Wspierających PIME
Członek Wspierający PIME uzyskuje następujące przywileje:
1. Ma prawo informować o przynależności do PIME i wykorzystywać tę informację w
działalności marketingowej swojej firmy.
2. Członek otrzymuje 50% zniżki za przedstawienie swojej prezentacji/oferty na płatnych
spotkaniach (m.in. szkolenia, konferencje, debaty, spotkania biznesowe) organizowane
przez PIME. Informacja, których spotkań to dotyczy będzie wskazywana każdorazowo.
3. Członek otrzymuje 30% zniżki na usługi consultingowe wykonywane przez PIME.
4. Członek otrzymuje zniżki 15% na usługi oferowane przez partnerów tylko dla członków
PIME.
5. Członek może brać udział w zamkniętych bezpłatnych spotkaniach członków PIME.
6. Członek otrzymuje dostęp do listy projektów i spotkań (np. biznesowych, spotkań z
przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, spotkań z
parlamentarzystami) realizowanych/organizowanych przez lub w PIME. Każdorazowo
też jest informowany o nowych projektach i możliwości udziału w tych projektach.
7. Członek otrzymuje dostęp do specjalnej biblioteki będącej w zasobach PIME.
8. Członek PIME może uczestniczyć eventach organizowanych przez PIME na zasadach
preferencyjnych oznacza to, że:
a. w wybranych warsztatach/seminariach bierze udział bezpłatnie lub ze zniżką 50%.
Informacja, których spotkań to dotyczy będzie wskazywana każdorazowo. ,
b. w przypadku ograniczenia miejsc na wybrany warsztat/seminarium, członek PIME ma
pierwszeństwo w rezerwacji miejsca.
9. Członek PIME może korzystać z serwisu internetowego PIME, w tym rozpowszechniać
istotne dla niego informacje, przy czym ostateczna decyzja o umieszczeniu informacji
każdorazowo należy do Zarządu PIME.
10. Reprezentowanie Członka poprzez szeroko pojęte działania lobbingowe PIME
określone w Statucie i innych dokumentach PIME.
11. Promocję wśród członków PIME z wyłączeniem mailingu materiałów reklamowych.
12. Możliwość prezentacji na specjalnych pokazach i spotkaniach PIME.

13. Możliwość prezentacji materiałów promocyjnych na stoiskach PIME, podczas targów i
innych imprez organizowanych przez PIME.
14. Możliwość podłączenia podstrony internetowej Członka do strony internetowej PIME.
15. Możliwość umieszczenia logo PIME na produktach, towarach i reklamach z treścią
„Firma jest członkiem wspierającym PIME” wg przesłanego wzoru i wymiaru, w okresie
trwania członkostwa i po opłaceniu składek.
16. PIME zobowiązuje się na życzenie członka wspierającego, w terminie wcześniej
uzgodnionym, delegować co najmniej jedną osobę z Zarządu PIME na organizowane
przez niego spotkania.
17. PIME zobowiązuje się do umieszczania na papierze firmowym PIME w kolejności
alfabetycznej znaku towarowego firmy/instytucji członka wspierającego.
18. Przewiduje się możliwość bezpłatnego uczestnictwa Członka w organizowanym przez
PIME Pikniku Technologicznym. W czasie trwania pikniku są eksponowane stoiska i
banery reklamowe członka wspierającego (PIME zleca ich wykonanie na jego koszt).

§3
Przywileje Członków Zwyczajnych PIME
Członek Zwyczajny PIME uzyskuje następujące przywileje:
1. Ma prawo informować o przynależności do PIME i wykorzystywać tę
informację w działalności zawodowej.
2. Członek otrzymuje 50% zniżki na płatne spotkania (m.in. szkolenia,
konferencje, debaty, inne) organizowane przez PIME. Informacja, których
spotkań to dotyczy będzie wskazywana każdorazowo.
3. Członek może brać udział w zamkniętych bezpłatnych spotkaniach członków
PIME.
4. Członek otrzymuje dostęp do specjalnej biblioteki będącej w zasobach PIME.
5. Członek PIME może uczestniczyć w eventach organizowanych przez PIME na
zasadach preferencyjnych oznacza to, że:
a. w wybranych warsztatach/seminariach bierze udział bezpłatnie lub
ze zniżką 50%. Informacja, których spotkań to dotyczy będzie
wskazywana każdorazowo. ,
b. w przypadku ograniczenia miejsc na wybrany warsztat/seminarium,
członek PIME ma pierwszeństwo w rezerwacji miejsca.
6. Członek PIME może korzystać z serwisu internetowego PIME, w tym
rozpowszechniać istotne dla niego informacje, przy czym ostateczna decyzja o
umieszczeniu informacji każdorazowo należy do Zarządu PIME.
7. Przewiduje się możliwość bezpłatnego uczestnictwa Członka w organizowanym
przez PIME Pikniku Technologicznym.

§4
Przystąpienie do PIME
1. Aby stać się członkiem PIME oraz otrzymać kartę członkowską uprawniającą do
przywilejów członkowskich należy:
1) zgłosić się do PIME poprzez kontakt mailowy:
2) biuro@pime.pl lub telefoniczny 606692917
3) złożyć pisemny wniosek (formularz) przystąpienia do PIME,
4) odebrać maila potwierdzającego zgodę do wpisania w poczet członków PIME.
5) wnieść opłatę członkowską na konto PIME nr 77 1050 1025 1000 0090 3103 2965, w
tytule należy podać imię i nazwisko/firmę oraz nazwę płatności.
a. opłaty członkowskie podane są w tabeli opłat w formularzu członkowskim,
2. Wyrażenie chęci przystąpienia do PIME nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody i
otrzymanie członkostwa.
3. Ostateczną decyzję o tym, kto zostanie członkiem PIME podejmuje Zarząd i decyzja ta
nie wymaga uzasadnienia.

§5
Karta członkowska i opłaty
1. Członek zapisując się do PIME i wnosząc opłatę członkowską w ciągu 2 tygodni od daty
rejestracji może odebrać Kartę członka PIME. Kwotę na poczet Karty PIME, Członek
powinien wpłacić gotówką lub na podany dalej rachunek bankowy. Konto bankowe: 77
1050 1025 1000 0090 3103 2965, PIME. W tytule przelewu prosimy podać: imię,
nazwisko, firmę, rok składkowy oraz „członkostwo”/„karta” (np. Katarzyna Kowalska,
Orlen, rok 2016, członkostwo + karta).
2. Karta członka PIME jest imienna i nie może być przekazywana osobom trzecim.
Informacje o aktualnych rabatach i promocjach dostępnych u Partnerów znajdują się
na stronach: www.pime.pl lub Linkedin PIME. W przypadku zagubienia karty należy
bezzwłocznie powiadomić PIME o tym zdarzeniu.
3. Opłata Członkowska jest pobierana raz na rok, dwa lub trzy lata w zależności od
wybranej przez Członka formuły i w przypadku składki rocznej opłata pobierana jest z
góry na początku roku lub po dokonaniu pełnej rejestracji dokonanej poprzez
formularz rejestracyjny i po otrzymaniu informacji odnośnie przyjęcia Członka do PIME.
4. Wyrobienie dodatkowej Karty Członkowskiej w przypadku zagubienia to koszt 30 zł/szt.
5. Karta Członkowska obowiązuje w trakcie trwania płatnego Członkostwa nie dłużej niż
rok kalendarzowy. Termin ważności Karty zostaje przedłużony przez PIME w przypadku
wpłaty kolejnej składki Członkowskiej, o czym Członek jest informowana mailowo.

§6
Informacje osobowe
1. Członek dobrowolnie zapisuje się do PIME podając prawdziwe informacje i kompletne
dane wymagane w procesie rejestracji.
2. Członek zobowiązuje się jednocześnie do uaktualniania informacji podanych w
formularzu rejestracyjnym na bieżąco.
3. Członek niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku i/lub danych
osobowych poprzez publikacje zdjęć, publikację listy członków PIME, materiałów ze
spotkań PIME w Serwisie oraz innych portalach lub innych mediach.
4. Członek może pisemnie wnieść we wniosku o usunięcie jego wizerunku lub danych
osobowych z materiałów upublicznionych. Na rozpatrzenie wniosku PIME zastrzega
sobie czas 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.

§7
Prawa i obowiązki Członków
1. Członek ma prawo określone Statutem (rozdz. III) uczestniczyć w minimum 3
spotkaniach otwartych i minimum 1 spotkaniu zamkniętym w ciągu roku
kalendarzowym i aktywnie wspierać działalność PIME.
2. Członek poprzez wypełnienie aplikacji członkowskiej zgadza się ponieść koszty i opłaty
z tym związane.
3. Członek poprzez wypełnienie aplikacji członkowskiej wyraża zgodę na wykorzystanie
wizerunku w relacjach ze spotkań realizowanych w ramach spotkań i wydarzeń
organizowanych lub współorganizowanych przez PIME. Wizerunek wykorzystywany
będzie wyłącznie w celach związanych z działalnością PIME w tym informacyjnego oraz
dla podmiotów współpracujących z PIME.
4. W sytuacji zmiany decyzji, wniesiona opłata nie jest zwracana!
5. Członek ma obowiązek na bieżąco informować PIME o swojej aktywności biznesowej.
Informacja będzie wykorzystywana przez PIME wyłącznie do działalności statutowej.
6. Członek ma obowiązek czynnie wspierać merytorycznie PIME w realizowaniu
działalności statutowej PIME.

§8
Odpowiedzialność i zrzeczenie się odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność i zrzeczenie się odpowiedzialności PIME do zakresu dozwolonego
przez prawo.

2. Nie gwarantujemy, że Serwis ani jakakolwiek z jego składowych będzie wolny od
wirusów, innych zagrożeń bezpieczeństwa.
3. PIME dokłada wszelkich starań aby zapewnić stały i niezakłócony dostęp do Serwisu,
niestety nie może tego zagwarantować.
4. PIME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub opóźnienia w
przepływie informacji i błędy we wnioskowaniu i rozumieniu zawartych w Regulaminie
postanowień.
5. Serwis przedstawia materiał z różnych źródeł publikowany przez Członków i PIME nie
może ponosić odpowiedzialności za jakość, zasadność i prawdziwość zawartych w
Serwisie treści.

§9
Korzystanie z informacji i materiałów zawartych w Serwisie
1. Członek akceptując Regulamin zgadza się na przestrzeganie wszystkich zawartych w
nim postanowień i przyjmuje zasady korzystania z Serwisu na warunkach
przestawionych w Regulaminie.
2. Członek może korzystać z materiału zamieszczonego w Serwisie dla własnych,
osobistych, ale nie komercyjnych celów.
3. Członek ma pozwolenie na pobieranie lub wydruk materiałów lub części materiałów w
sposób systematyczny lub regularny lub jakikolwiek inny sposób w celu tworzenia bazy
danych w formie elektronicznej lub drukowanej zawierającej cały lub część materiału
zawartego w tym Serwisie.
4. Członek nie może powielać, transmitować lub powielać jakiejkolwiek części tego
Serwisu lub materiału bez zgody zarządu PIME.

§10
Czas obowiązywania umowy i jej zakończenie
1. PIME zastrzega sobie prawo do zawieszenia członkostwa w przypadku rażącego
naruszenia Statutu lub niniejszego Regulaminu.
2. PIME zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy członków w wyniku upływu
ważności członkostwa oraz do wykasowania wszelkich informacji i danych dotyczących
Członka, jeśli ten nie odnowi członkostwa.

§11
Ogłoszenia osób trzecich w Serwisie
PIME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść materiału reklamowego, błędy, przeoczenie
lub nieścisłości w materiałach reklamowych przekazywanych przez osoby trzecie.

§12
Zmiany w Regulaminie

1. PIME zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Zmiany w Regulaminie dokonuje Zarząd PIME.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie mają zastosowanie z chwilą zamieszczenia ich na
stronie.
4. Członkowie o wszelkich zmianach zostaną powiadomieni za pośrednictwem
newslettera PIME lub drogą emailową.

§13
Zgoda na przetwarzanie danych w zakresie zawartym w formularzu rejestracyjnym
1. Zgłoszenie członkostwa w SPIME jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby działalności PIME oraz
dalszych celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29.08.97 Dz.U.133 Poz.883 wraz z jej zmianami i rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych (RODO) z 2018 roku).

§14
Kontakt z PIME
1. Kontakt z PIME: biuro@pime.pl
2. Kontakt telefoniczny: +48 606692917

§15

Dane do przelewu
Adres:
Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/9
ING Bank Śląski S.A. Nr konta: PL 77 1050 1025 1000 0090 3103 2965

