
REGULAMIN CZŁONKOSTWA 

STOWARZYSZENIA buildingSMART POLSKA 

 
 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Stosownie do postanowień Statutu wśród członków Stowarzyszenia wyróżnia się: 

1) członków zwyczajnych; 
2) członków korporacyjnych; 
3) członków korporacyjnych premium. 

 
§ 2. 

STATUS CZŁONKA 

 

1. Zasady nabycia i utraty statusu członka Stowarzyszenia określa Statut 
i precyzuje niniejszy regulamin. 

2. Osoba chcąca nabyć status członka Stowarzyszenia kieruje do Zarządu 
deklarację członkowską elektronicznie, po jej uzupełnieniu na elektronicznym 
formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie, poprzez wysyłkę formularza w 
systemie teleinformatycznym, w którym formularz został wypełniony. 

3. Decyzję o przyznaniu statusu członka Stowarzyszenia Zarząd komunikuje osobie, 
która złożyła deklarację członkowską, wskazując dane do przelewu tytułem składki 
członkowskiej.  

 
§ 3. 

SKŁADKI 

 

1. Wysokość składek członkowskich wynosi: 
1) członek zwyczajny – 1 000 złotych rocznie; 
2) członek korporacyjny – 10 000 złotych rocznie; 
3) członek korporacyjny premium – 30 000 złotych rocznie. 



2. W pierwszym roku członkostwa należna składka członkowska pomniejszana jest o 
kwotę proporcjonalną do liczby pełnych kwartałów, które upłynęły przed uzyskaniem 
statusu członka. 

3.  Począwszy od drugiego roku członkostwa składki członkostwie uiszczane są w 
pełnej wysokości, w terminie do dnia 31 stycznia. 

4. Zarząd może wyrazić zgodę na rozłożenie składki członkowskiej na raty, na 
uzasadniony wniosek członka. 

5. Składki członków korporacyjnych i członków korporacyjnych premium pokrywają 
opłaty członków zwyczajnych wskazanych przez tych członków korporacyjnych lub 
członków korporacyjnych premium zgodnie z § 11 Statutu.  

6. Członkowie założyciele opłacają składkę członkowską za pierwszy rok członkostwa 
w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, jeśli w tym terminie nie zostaną wskazani przez członków 
korporacyjnych lub członków korporacyjnych premium zgodnie z § 11 Statutu. 

7. W przypadku wygaśnięcia członkostwa wpłacone składki nie podlegają zwrotowi, 
niezależnie od przyczyn wygaśnięcia. 

 
§ 4. 

OBOWIĄZKI CZŁONKA 

 
1. Obowiązki członka Stowarzyszenia związane bezpośrednio z członkostwem w 

Stowarzyszeniu określa Statut. 
2. Członek zwyczajny inny, niż wskazany w § 8 ust. 4 pkt 1 Statutu wskazuje w 

deklaracji członkowskiej, w jaki sposób jego udział przyczyni się do realizacji celów 
Stowarzyszenia i jaką posiada wiedzę, doświadczenie lub osiągnięcia w zakresie 
zastosowania technologii BIM – stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 Statutu.  

 
 

§ 5. 

PRAWA CZŁONKA 

 

1. Prawa członka Stowarzyszenia związane bezpośrednio z członkostwem w 
Stowarzyszeniu określa Statut. 

2. Niezależnie od praw wskazanych w ust. 1 członkom Stowarzyszenia przysługują 
prawa określone w tabeli poniżej: 
 



3. Prawo do dostępu do bazy wiedzy oraz udziału w pokojach technicznych 
przysługuje od momentu opublikowania przez Stowarzyszenie bazy wiedzy i 
powołania pierwszego pokoju technicznego. 
 

§ 6. 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Wzór deklaracji członkowskiej przyjmuje Zarząd. 
 

§ 7. 

CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA 

 
Czas trwania członkostwa i warunki rezygnacji z członkostwa reguluje statut 
Stowarzyszenia.  
 
 
 
 
 

  Członek 

korporacyjny 

premium 

Członek 

korporacyjny 
Członek zwyczajny 

Dostęp do bazy wiedzy Tak, dla wskazanych 
osób 

Tak, dla 
wskazanych osób 

Tak 

Udział w pokojach 
technicznych 

Wyznaczone osoby, 
nie więcej niż 7 osób 

Wyznaczone osoby, 
nie więcej niż 4 
osoby 

Osobiście 

Co-branding informacji 
prasowych 

Tak Nie Nie 

Uczestnictwo 
w konferencji bSPL 

Bezpłatne dla 3 
osób, rabat 50% dla 
pozostałych 

Bezpłatne dla 
1 osoby, rabat 50% 
dla pozostałych 

Płatne, rabat 50% 

Tytuł sponsora na witrynie 
bSPL oraz na 
newsletterach 

Tak Nie Nie 



§ 8. 

WYKORZYSTYWANIE NAZWY I ZNAKU TOWAROWEGO  

 

1. Członkowie Stowarzyszenia oraz obserwatorzy Stowarzyszenia mogą 
wykorzystywać nazwę, jej tłumaczenia lub skrótu i znak towarowy 
Stowarzyszenia w informacjach o swoim udziale w Stowarzyszeniu, z podaniem 
faktu i rodzaju członkostwa, bądź faktu bycia obserwatorem.   

2. W przypadku wykorzystania: 
1) nazwy Stowarzyszenia – należy podać nazwę Stowarzyszenia zgodnie 

z §  2 Statutu; 
2) tłumaczenia nazwy Stowarzyszenia – należy korzystać z tłumaczenia: 

„buildingSMART Poland Association” lub „buildingSMART Poland”; 
3) skróty nazwy Stowarzyszenia – należy korzystać ze skrótu: 

„buildingSMART Polska”; 
4) znaku towarowego Stowarzyszenia – należy korzystać z plików 

zawierających znak towarowy udostępnionych na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. 

3. Zabrania się wykorzystywania nazwy, jej tłumaczenia lub skrótu i znaku 
towarowego Stowarzyszenia w sposób mogący uderzać w dobre imię 
Stowarzyszenia. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo żądania od 
członka Stowarzyszenia usunięcia elementów wskazanych w zdaniu pierwszym 
w przypadku, gdy Zarząd Stowarzyszenia uzna, że sposób ich opublikowania 
może naruszać dobre imię Stowarzyszenia.


