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26 lutego 2010 we Wrocławiu
odbyło się walne zebranie członków
Polskiego Stowarzyszenia „Dachy
Zielone” (PSDZ), którym zainaugurowano działalność operacyjną nowopowstałej organizacji. Druga połowa
ubiegłego roku minęła pod znakiem
organizacyjnym i zakończyła przygotowania do rozpoczęcia działań
merytorycznych.
Walne zebranie zgromadziło wielu spośród założycieli oraz nowych
członków PSDZ, których grono liczy
obecnie ponad 40 przedstawicieli
różnych, zajmujących się tematyką
dachów zielonych, branż. Są wśród
nas między innymi architekci krajobrazu, reprezentanci ośrodków naukowych, producenci, wykonawcy,
inspektorzy nadzoru i rzeczoznawcy.
Na zebraniu ustalono najważniejsze kierunki działań i tegoroczne
zadania dla organizacji. Stowarzyszenie ma charakter naukowo-techniczny i właśnie w tych dwóch kierunkach (naukowym i technicznym)
podejmuje swoje działania. Jednym
z głównych celów naszej organizacji
jest rozwój idei tworzenia dachów
zielonych w Polsce oraz utworzenie
platformy i sieci współpracy podmiotów zajmujących się planowaniem, projektowaniem, tworzeniem,
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użytkowaniem, naprawą, produkcją
i dostawą materiałów oraz badaniem
i promowaniem dachów zielonych.
Zgodnie z tym założeniem na walnym zebraniu uzgodniono listę najważniejszych działań PSDZ w roku
2010, do których należą:
t opracowanie i złożenie aplikacji o dofinansowanie programu
szkoleniowego
realizowanego
wspólnie z Europejską Federacją
Stowarzyszeń Dachów Zielonych
EFB i organizacjami partnerskimi
z Wielkiej Brytanii, Grecji i Skandynawii w ramach programu UE
Leonardo da Vinci (decyzji Komisji Europejskiej spodziewamy się
w sierpniu br.)
t powołanie grupy roboczej ds.
przeglądu uwarunkowań prawnoadministracyjnych projektowania,
wykonywania i eksploatacji dachów zielonych w Polsce
t współorganizacja z Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu konferencji naukowej nt. roli dachów
zielonych w gospodarowaniu
wodą opadową (listopad 2010)
t podjęcie starań o przystąpienie do
Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT (w toku).
W spotkaniu, z przyczyn losowych, nie mógł wziąć udziału Dusty
Gedge, Prezes Europejskiej Fede-

racji Stowarzyszeń Dachów Zielonych (EFB). W liście skierowanym do
uczestników spotkania podzielił się
swoimi sugestiami, w jakim kierunku
powinna zmierzać działalność polskiej organizacji, szczególną uwagę
przywiązując do normalizacji reguł
związanych z projektowaniem oraz
wykonywaniem dachów zielonych.
Podczas spotkania ogłoszono
także rozstrzygnięcie konkursu na
logo oraz logotyp PSDZ. Jury wybrało logo PSDZ oraz przyznało 2
wyróżnienia spośród 73 nadesłanych prac. Wyniki konkursu zostały
umieszczone na stronie interneto-

wej PSDZ. Zwycięzca, Pan Andrzej
Tatarek, przybył na walne zebranie
i w obecności członków Stowarzyszenia odebrał główną nagrodę, gratulacje i podziękowania.
Bardzo gorąco zapraszamy do
włączenia się do działań podejmowanych przez PSDZ. Stawiamy dopiero pierwsze kroki, jednak o ich
powodzeniu zadecyduje współpraca
różnorodnych grup i środowisk, dla
których dachy zielone są istotnym
elementem i obszarem działalności
- czy to z perspektywy biznesowej,
czy też zainteresowań naukowo-badawczych.

Jak zostać członkiem PSDZ?
Członkiem zwyczajnym PSDZ
może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną
deklarację zawierającą rekomendację 2 członków założycieli lub
członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od
daty złożenia deklaracji. Członkowie zwyczajni posiadają prawo
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku
i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach,
konferencjach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie oraz prawo
zgłaszania wniosków co do działalności PSDZ.
Firmy mogą przystąpić do
PSDZ jako członkowie wspierający.
Zgodnie ze Statutem członkiem
wspierającym może zostać każda
osoba fizyczna i osoba prawna de-

klarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu
przez swojego przedstawiciela.
Członkiem wspierającym staje się
po złożeniu pisemnej deklaracji
na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu 2
miesięcy od daty złożenia deklaracji. Członkowie wspierający nie
posiadają biernego i czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym
we władzach Stowarzyszenia,
poza tym posiadają takie prawa
jak członkowie zwyczajni.
Korzyści dla członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia
„Dachy Zielone”:
t nadanie firmie tytułu: Członek
Wspierający Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
t prawo do posługiwania się
tytułem Członek Wspierający
PSDZ we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych firmy
t prezentacja logo i nazwy

członka wspierającego na
stronie PSDZ z możliwością
połączenia z własną domeną
internetową
t prezentacja logo i nazwy
członka wspierającego lub innego, wskazanego przez firmę
obrazu podczas oficjalnych
imprez organizowanych przez
PSDZ
t prezentacja logo i nazwy
członka wspierającego na oficjalnych publikacjach PSDZ
t zniżki na udział max. 2 osób
zgłoszonych przez członka
wspierającego we wszystkich
konferencjach i odpłatnych
wydarzeniach
organizowanych przez PSDZ
t bezpłatne członkostwo max.
dwóch przedstawicieli członka
wspierającego w PSDZ
t prawo zgłaszania propozycji
uchwał i kierunków działania
PSDZ.
Informacje o Stowarzyszeniu,
statut i deklaracje członkowskie
dostępne są na stronie internetowej www.psdz.org.pl
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