
Regulamin funkcjonowania sieci branżowej PES 

 

§1 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady członkostwa i funkcjonowania Sieci Branżowej PES. 

2. Sieć Branżowa PES pod nazwą ……………powstała na podstawie porozumienia 

kooperacyjnego w sprawie utworzenia Sieci Branżowej PES z dnia 29/30 czerwca 2021 r. 

3. Pierwszym Koordynatorem Sieci Branżowej PES….  Jest Partner Projektu: Katarzyna 

Podraza, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Podkarpacka Akademia 

Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 20A, 35-

036 Rzeszów, NIP: 8132456304, REGON 180165299. 

4. Sieć Branżowa PES jest zarządzana przez organ stanowiący Radę Sieci, Koordynatora 

Sieci oraz organ wykonawczy Zarząd ( jeśli zostanie powołany), 

5. Sieć Branżowa PES nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki 

cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań, ma na celu podniesienie 

konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz 

wymianę wiedzy. Daje możliwość zwiększenia rozpoznawalności sektora ekonomii 

społecznej. 

6. Zakres działalności Sieci obejmuję terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Siedzibą Sieci jest miasto Rzeszów, jako miejsce prowadzenia działalności przez 

pierwszego Koordynatora Sieci. W raz ze zmianą Koordynatora Sieci może ulec również 

siedziba Sieci, którą będzie miejsce prowadzenia działalności przez aktualnego 

Koordynatora. 

8.  Miejscem zamieszczania aktualności dotyczących Sieci będzie strona internetowa 

Członków Sieci. 

 

§2 

Członkostwo w sieci 

 

1. Członkiem Sieci Branżowej PES zwanym w dalszej części Członkiem może zostać podmiot 

ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorca prowadzący działalność 

związaną z branżą usług dla osób starszych/ polegającą na  oferowaniu tradycyjnych 

wyrobów gotowych (garmażeryjne). Sieć jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych,  

a uczestnictwo w niej jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. 

2. Warunkiem przyjęcia do Sieci jest: 

 zaakceptowanie celów określonych w Porozumienia kooperacyjnym z dnia z dnia 

29/30 czerwca 2021 r. i zobowiązanie się do ich realizacji w porozumieniu z 

pozostałymi Partnerami, 

 prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego w obszarze 

usług dla osób starszych/ polegającą na  oferowaniu tradycyjnych wyrobów 

gotowych (garmażeryjne) oraz działanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,  

 prowadzenie działalności zgodnej z celami Sieci określonymi w Porozumieniu 

kooperacyjnym. 

3. Każdy z Członków uczestniczy w Sieci na równych prawach. W sytuacji posiadania 

wspólnej infrastruktury produkcyjnej lub wypracowania wspólnych usług w tym 

świadczonych przez Koordynatora Sieci, dostęp do nich ma każdy z Członków na 

równych zasadach. 

4. Każdy z Członków jest zobowiązany do podpisania i złożenia pisemnej deklaracji 

przystąpienia do ponadregionalnej Sieci PES oraz zaakceptowania jego postanowień. 

 

§3 

Procedura przyjęcia do sieci 

1. Każdy zainteresowany członkostwem podmiot oświadcza o chęci dołączenia do Sieci 

poprzez złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do ponadregionalnej Sieci PES. 



Deklaracja powinna być dostarczona do siedziby Koordynatora drogą pocztową i /lub 

elektronicznie lub osobiście wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Sieć. 

Dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, 

zawierać pieczątkę i czytelny podpis. Podpisanie deklaracji przystąpienia jest 

potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

2. Organem właściwym w sprawie przyjęcia nowego Członka jest Koordynator Sieci. 

3. Decyzja o  przyjęciu/odmowie przyjęcia w  poczet członków Sieci powinna być  podjęta w 

ciągu 30 dni, od dnia złożenia deklaracji przystąpienia wraz z wszystkimi załącznikami. 

4. O przyjęciu/ odmowie przyjęcia w poczet członków Koordynator Sieci zawiadamia 

ubiegającego się o przyjęcie w ciągu dwóch tygodni od dnia powzięcia decyzji. 

Zawiadomienie o odmowie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie  

o możliwości odwołania się do Rady Sieci. 

5. Odwołanie rozpatrywane jest przez Radę Sieci w terminie do 3 miesięcy od jego wpływu, 

decyzja Rady Sieci w tej kwestii jest ostateczna. 

6. Przyjęcie do Sieci powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem Koordynatora Sieci. 

7. Kandydat staje się Członkiem Sieci w momencie wpisania do rejestru Członków, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia decyzji Koordynatora Sieci lub Rady Sieci.  

 

§4 

Procedura wystąpienia, wykluczenia z Sieci 

 

1. Członkostwo w Sieci może ustać na skutek: 

 wypowiedzenia, 

 wykluczenia, 

 likwidacji podmiotu będącego Członkiem Sieci. 

2. Członek Sieci może wystąpić z niej w każdym czasie bez podania przyczyny. 

Oświadczenie o wystąpieniu z Sieci powinno być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. Wykluczenie członka z Sieci może nastąpić w wypadku, gdy z przyczyn od niego 

zależnych dalsze pozostawanie w Sieci nie da się pogodzić z przepisami prawa, 

postanowieniami regulaminu lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności: 

 w razie ciężkiego naruszenia obowiązków członkowskich lub umyślnego działania na 

szkodę Sieci, 

 nieuczestniczenia w spotkaniach i inicjatywach Sieci przez okres dłuższy niż 1 rok,  

 nierealizowania celów porozumienia lub niewspółpracowania z pozostałymi 

Partnerami Sieci.  

4. Organem właściwym w sprawie wykluczenia Członka jest Rada Sieci.      

5.   Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu, zainteresowany członek ma prawo do złożenia 

wyjaśnień.   

6. Wykluczenie Członka wymaga podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Sieci, większością 

2/3 głosów Członków Rady Sieci biorących udział w posiedzeniu. 

7. W przypadku podjęcia uchwały o wykluczeniu zainteresowanego Członka zawiadamia się 

na piśmie o treści uchwały w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia wraz z pouczeniem  

o prawie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz terminie i trybie 

wniesienia przedmiotowego wniosku. Uzasadnienie powinno w szczególności 

przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Sieci uznając, że zachowanie Członka 

wyczerpuje przesłanki wykluczenia określone w regulaminie.  

8. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez 

niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

 

 

 

 

 

 



§5 

Prawa i obowiązki członka sieci 

 

1. Członek Sieci ma prawo:  

 wskazania przedstawiciela do Rady Sieci, co daje prawo udziału w podejmowaniu 

decyzji dotyczących działań Sieci, 

 zgłaszania Koordynatorowi propozycji działań,  

 korzystania z wsparcia ekspercko-doradczego, w tym wsparcia prawnego, 

negocjacyjnego, marketingowego realizowanego na rzecz Członków Sieci, 

 udział w targach i wydarzeniach promocyjnych, konferencjach,  realizowanych  

z udziałem Członków Sieci, 

 udziału w realizowanych przez Sieć misjach gospodarczych, które będą miały na celu 

rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych,  

 uczestnictwa w regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach/wystawach 

branżowych i wspólnych przedsięwzięciach promocyjnych, konferencjach, 

seminariach realizowanych przez Sieć, 

  uzyskania informacji o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych, wsparcia przy ubieganiu się o postępowanie publiczne członków Sieci, 

 możliwość uczestnictwa w organizowanych dla członków Sieci szkoleniach 

podnoszących kompetencję, wiedzę, umiejętności, 

 posługiwania się w swojej działalności znakami graficznymi Sieci przeznaczonymi do 

identyfikacji Członków oraz korzystania z określenia: Członek Sieci.  

 

2. Członek Sieci ma obowiązek: 

 przestrzegać zapisów Umowy utworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES  

w formie porozumienia kooperacyjnego, 

 przestrzegać  Regulaminu,  

 postępować uczciwie i etycznie w kontaktach i działaniach, w relacjach z innymi  

Członkami Sieci, 

 poważnego podejścia do współpracy w ramach Członkostwa w Sieci, 

 promować w swojej działalności członkostwo w Sieci,  

 odbierać korespondencję przekazywaną przez Koordynatora, Zarząd Sieci za pomocą 

każdego możliwego kanału dystrybucji wskazanego przez Członka w Deklaracji 

Przystąpienia do Sieci,  

 informować Koordynatora o zmianie adresu swojej siedziby, zmianie formy prawnej  

w jakiej działa, połączeniu lub przejęciu przez inny podmiot, zmianie osoby do 

kontaktu lub danych osoby do kontaktu,  

 uczestniczyć w formach wsparcia proponowanym Członkom Sieci, 

 zachowywanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności Sieci, które 

mogłyby narazić Członków Sieci na szkodę, 

 zapewnienia udziału przedstawiciela do Rady Sieci w spotkaniach Rady Sieci. 

 

§6 

Organy sieci 

1. Organami Sieci są: 

 Rada Sieci, 

 Zarząd (jeżeli został powołany), 

 Koordynator Sieci. 

 

 

 

 

 

 

 



§7 

Rada sieci 

1. W skład Rady Sieci wchodzi przedstawiciel każdego Członka, który wskazywany jest 

przez Członka w deklaracji przystąpienia do Sieci, zmiana przedstawiciela do Rady Sieci 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Rada Siecia wyznacza kierunki rozwoju, zatwierdza strategię i plany działania Sieci, a 

także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań. 

3. Do kompetencji Rady Sieci należy w szczególności:  

 uchwalanie Regulaminu Sieci i jego zmiana, 

 wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Sieci, 

 wybór, odwołanie i uzupełnienie składu  Zarządu Sieci (jeśli dotyczy), 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie strategii i planów działania Sieci, 

 zmian kierunku/obszaru działania Sieci, 

 podejmowanie decyzji o zmianie formy prawnej działania, 

 rozpatrywanie odwołań od decyzji odmawiających przyjęcia nowych Członków Sieci, 

 podejmowanie uchwał o wykluczeniu Członka Sieci, 

 rozpatrywanie wniosku Członka Sieci o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku 

podjęcia uchwały o wykluczeniu, 

 nadzór nad działalnością Zarządu Sieci(jeśli dotyczy), 

  nadzór nad działalnością koordynatora Sieci, 

 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Sieci(jeśli dotyczy) za dany rok, 

najpóźniej w terminie do końca czerwca następnego roku, 

 udzielenie absolutorium członkom Zarządu(jeśli dotyczy, 

 zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Sieci,  

 ustalanie wysokości składek członkowskich - w przypadku podjęcia decyzji o ich 

wprowadzeniu. 

4. Rada Sieci swoje decyzje wyraża w formie Uchwał podjętych zwykłą większością głosów 

przedstawicieli Członków Sieci, za wyjątkiem decyzji kluczowych dla Sieci w 

szczególności: 

 zmian organizacyjno-prawnych dotyczących Sieci, 

 zmian kierunku/obszaru działania Sieci, 

 likwidacji, łączenia się, podziałem Sieci,  

 zmianą koordynatora, 

 wykluczenia Członka Sieci,  

 które muszą być podejmowane większością 2/3 głosów Członków Rady Sieci 

biorących udział w posiedzeniu. 

5. W czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi Zarząd Sieci lub Koordynator może zarządzić podjęcie 

określonej uchwały przez Radę Sieci na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

6.  Uchwała Rady Sieci może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni  

o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo 

oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość. 

7. Z przebiegu posiedzenia Rady Sieci sporządza się protokół. 

8. Pracom Rady Sieci przewodniczy Przewodniczący Rady Sieci wybierany z pośród 

przedstawicieli Członków  Sieci. 

9. Posiedzenia Rady Sieci odbywają się w miarę potrzeb jednak minimum raz w roku.  

10.  Posiedzenia Rady Sieci odbywają się w siedzibie Koordynatora lub w siedzibie innego 

Członka Sieci. 

11. Posiedzenia Rady Siecia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu( jeśli dotyczy), Koordynatora jak również co najmniej 3 Członków Sieci, za 

pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej, faksem, telefonicznie lub przez 



wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym 

zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

12. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę i miejsce planowanego odbycia,  

a jeżeli jest to wskazane i możliwe również przybliżony porządek obrad. 

13. Zarząd Sieci ( jeśli powołany) lub co najmniej 3 Członkowie Sieci mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku posiedzenia Rady Sieci. Żądanie takie 

należy złożyć na piśmie Przewodniczącemu najpóźniej na 7 dni roboczych przed 

proponowanym terminem posiedzenia. 

14. Posiedzenie Rady Sieci mogą także zwołać Członkowie reprezentujący co najmniej 50 % 

ogólnej liczby członków Sieci, jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania zwołania posiedzenia. W takim 

przypadku posiedzeniu przewodniczy osoba wskazana przez Członków uczestniczących  

w posiedzeniu. 

 

§8 

Zarząd Sieci 

1. W celu efektywniejszej współpracy Rada Sieci może ustanowić  Zarząd Sieci określając jego 

skład oraz długość kadencji. 

2. Za bieżący nadzór nad realizacją strategii rozwoju i planów działania, uchwał oraz zadań 

zleconych przez Radę Sieci odpowiada Zarząd Sieci. Zarząd składa się z przedstawicieli 

Członków, powoływanych przez Radę Sieci. 

3. Zarząd Sieci wykonuje czynności powierzone przez Radę Sieci. 

4.Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Sieci oraz składa Radzie Sieci roczne 

sprawozdania z działalności. 

5. Członkiem Zarządu można być dłużej niż jedną kadencję. 

6. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) wprowadzanie w życie uchwał Rady Sieci, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Członka Sieci, 

c) prowadzenie rejestru Członków Sieci, 

7. Do czasu ustanowienia Zarządu Sieci jego kompetencje pełni Koordynator Sieci. 

8. Zarząd jest zobowiązany do reprezentowania Sieci na zewnątrz oraz do podejmowania 

wszelkich czynności niezbędnych do efektywnego realizowania postanowień niniejszego 

Porozumienia. 

9. Członkowie zarządu są zobowiązani do pozostawania ze sobą w stałym kontakcie. 

10. Zarząd spotyka się w miarę potrzeb. 

11. Decyzje Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu.  Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Sieci. 

 

§9 

Koordynator sieci 

1.  Pierwszym Koordynatorem Sieci Branżowej PES jest Partner Projektu: Katarzyna 

Podraza, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Podkarpacka Akademia 

Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 20A, 35-

036 Rzeszów, NIP: 8132456304, REGON 180165299. 

2. Zmiana Koordynatora Sieci wymaga uchwały Rady Sieci podjętej większością 2/3 głosów, 

w obecności co najmniej połowy członków Sieci. 

3. Koordynator Sieci wykonuje czynności powierzone mu przez Radę Sieci i reprezentuje 

Sieć na zewnątrz. 

4. Reprezentowanie członków Sieci wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów 

dotyczących współpracy w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Sieci, na 

podstawie udzielonych pełnomocnictw. 

5. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 



a)koordynowanie działań Członków w zakresie rozwoju Sieci, 

b) realizacja zadań i celów określonych przez Rade Sieci, 

c) dystrybuowanie informacji dotyczących zamówień publicznych i innych zapytań ofertowych 

nieobjętych dyspozycją ustawy PZP, 

d) inicjowanie projektów, przygotowywanie oraz składanie wniosków o wsparcie na rozwój Sieci 

w ramach dostępnych programów i mechanizmów finansowych, 

e) zawieranie umów po uprzednim uzgodnieniu ich treści z Członkami Sieci, na podstawie 

udzielonych  pełnomocnictw, 

f) zapewnienie prawidłowości rozliczeń związanych z dofinansowaniem Sieci, 

g) reprezentowanie członków Sieci wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących 

współpracy w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Sieci, na podstawie udzielonych 

pełnomocnictw, 

h) mediacje i negocjacje na rzecz Członków Sieci, 

i) reprezentowanie interesów Członków w otoczeniu biznesowym, 

j)  proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Sieci, 

k) przyjęcie wspólnego LOGO (oznaczenia słowno -  graficznego dla Sieci). 

6. Koordynator zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Członkom Sieci równego dostępu 

do infrastruktury, usług, szkoleń, materiałów i wyposażenia nabytego w ramach 

projektów objętych dofinansowaniem na rozwój Sieci, z uwzględnieniem zasad 

programów, z których finansowanie będzie pozyskane. Szczegółowe zasady korzystania z 

poszczególnych składników infrastruktury i usług określone zostaną w odpowiednich 

umowach  

i regulaminach.  

7. Koordynator sporządza roczne sprawozdanie z działań Sieci.  

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin zostaje zawarty na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania 

umowy utworzenia ponadregionalnej Sieci branżowej PES w formie porozumienia 

kooperacyjnego. 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy 

prawa polskiego. 

4. W pierwszej kolejności występujące spory będą poddawane postępowaniu polubownego. 

Koordynator Sieci przeprowadza mediację, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę. 

5. W przypadku braku porozumienia sprawy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Koordynatora. 

 

 


