Uchwała Nr 6/2018
Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
z dnia 21 maja 2018 r.
„Na podstawie §17 ust. 8 lit. a) Statutu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
(„Stowarzyszenie“), w celu wsparcia prowadzenia spraw Stowarzyszenia dla realizacji celów
Stowarzyszenia poprzez działania określone w § 7 Statutu Stowarzyszenia uchwala się, co
następuje:
§1
1.

Powołuje się stały specjalistyczny zespół ekspercki pod nazwą „Ekspercki Panel
Zamawiających” Stowarzyszenia, składający się z osób niebędących członkami
Stowarzyszenia.

2.

Ekspercki Panel Zamawiających jest ciałem pomocniczym, opiniodawczym i doradczym
Stowarzyszenia, a jego celem jest wspieranie działalności Stowarzyszenia poprzez
uczestnictwo w realizowaniu działań, o których mowa w § 7 Statutu ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów prawa regulujących działalność zamawiających w rozumieniu
ustawy PZP.
§2

1.

Członkostwo w Eksperckim Panelu Zamawiających uzyskuje się na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia, podjętej na zasadach określonych §17 ust. 9 Statutu
Stowarzyszenia, aprobującej indywidualny wniosek kandydata (osoba fizyczna) o przyjęcie
w poczet członków Eksperckiego Panelu Zamawiających. Wniosek może zostać
skierowany do Zarządu Stowarzyszenia pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

2.

Członkostwo w Eksperckim Panelu Zamawiających opiera się na społecznej pracy jego
członków, jest dobrowolne oraz przyznawane na czas nieokreślony.

3.

Członkiem Eksperckiego Panelu Zamawiających („Ekspert”) może zostać osoba fizyczna,
która ukończyła 30 lat, posiada wykształcenie wyższe, pełną zdolność do czynności
prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada gruntowną oraz szeroką wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych, niebędąca członkiem
Stowarzyszenia, akceptująca wspieranie Stowarzyszenia w osiąganiu celów statutowych,
która czynnie świadczy pomoc prawną lub doradztwo z zakresu prawa zamówień
publicznych w ramach struktury zamawiającego i na jego rzecz.

4.

Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5.

Eksperci uprawnieni są na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyć w pracach
Stowarzyszenia, a w szczególności uczestniczyć w inicjatywach, o których mowa w §7 pkt
2-5 Statutu Stowarzyszenia.

6.

Członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia uprawnieni są
uczestniczyć w pracach i obradach Eksperckiego Panelu Zamawiających.

7.

Zarząd uprawniony jest zwoływać wspólne posiedzenia
Wykonawców oraz Eksperckiego Panelu Zamawiających.

8.

Na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz z poszanowaniem
dobrych obyczajów Ekspert uprawniony jest informować w swojej działalności zawodowej,
iż jest członkiem Eksperckiego Panelu Zamawiających Stowarzyszenia.

9.

Członkostwo w Eksperckim Panelu Zamawiających może zostać wypowiedziane w
każdym czasie przez Eksperta albo Stowarzyszenie z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Eksperckiego

Panelu

§3
1.

Obsługę administracyjną Eksperckiego Panelu Zamawiających zapewnia
Stowarzyszenia, w szczególności zwołuje posiedzenia Eksperckiego
Zamawiających, wyznacza porządek obrad.

Zarząd
Panelu

2.

Zakres zadań i czynności Eksperckiego Panelu Zamawiających wyznaczany jest
prowadzonymi przez Zarząd sprawami Stowarzyszenia oraz bieżącymi potrzebami
Stowarzyszenia.

Uchwała Nr 7/2018
Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
z dnia 21 maja 2018 r.
„Na podstawie §17 ust. 8 lit. a) Statutu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych
(„Stowarzyszenie“), w celu wsparcia prowadzenia spraw Stowarzyszenia dla realizacji celów
Stowarzyszenia poprzez działania określone w § 7 Statutu Stowarzyszenia uchwala się, co
następuje:
§1
1.

Powołuje się stały specjalistyczny zespół ekspercki pod nazwą „Ekspercki Panel
Wykonawców” Stowarzyszenia, składający się z osób niebędących członkami
Stowarzyszenia.

2.

Ekspercki Panel Wykonawców jest ciałem pomocniczym, opiniodawczym i doradczym
Stowarzyszenia, a jego celem jest wspieranie działalności Stowarzyszenia poprzez
uczestnictwo w realizowaniu działań, o których mowa w § 7 Statutu ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów prawa regulujących działalność wykonawców w rozumieniu
ustawy PZP.
§2

1.

Członkostwo w Eksperckim Panelu Wykonawców uzyskuje się na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia, podjętej na zasadach określonych §17 ust. 9 Statutu
Stowarzyszenia, aprobującej indywidualny wniosek kandydata (osoba fizyczna) o przyjęcie
w poczet członków Eksperckiego Panelu Wykonawców. Wniosek może zostać skierowany
do Zarządu Stowarzyszenia pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu.

2.

Członkostwo w Eksperckim Panelu Wykonawców opiera się na społecznej pracy jego
członków, jest dobrowolne oraz przyznawane na czas nieokreślony.

3.

Członkiem Eksperckiego Panelu Wykonawców („Ekspert”) może zostać osoba fizyczna,
która ukończyła 30 lat, posiada wykształcenie wyższe, pełną zdolność do czynności
prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada gruntowną oraz szeroką wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych, niebędąca członkiem
Stowarzyszenia, akceptująca wspieranie Stowarzyszenia w osiąganiu celów statutowych,
która czynnie świadczy pomoc prawną lub doradztwo z zakresu prawa zamówień
publicznych w ramach struktury wykonawcy i na jego rzecz.

4.

Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5.

Eksperci uprawnieni są na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyć w pracach
Stowarzyszenia, a w szczególności uczestniczyć w inicjatywach, o których mowa w §7 pkt
2-5 Statutu Stowarzyszenia.

6.

Członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia
uczestniczyć w pracach i obradach Eksperckiego Panelu Wykonawców.

7.

Zarząd uprawniony jest zwoływać wspólne posiedzenia
Wykonawców oraz Eksperckiego Panelu Zamawiających.

8.

Na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz z poszanowaniem
dobrych obyczajów Ekspert uprawniony jest informować w swojej działalności zawodowej,
iż jest członkiem Eksperckiego Panelu Wykonawców Stowarzyszenia.

9.

Członkostwo w Eksperckim Panelu Wykonawców może zostać wypowiedziane w każdym
czasie przez Eksperta albo Stowarzyszenie z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

uprawnieni są

Eksperckiego

Panelu

§3
1.

Obsługę administracyjną Eksperckiego Panelu Wykonawców zapewnia
Stowarzyszenia, w szczególności zwołuje posiedzenia Eksperckiego
Wykonawców, wyznacza porządek obrad.

Zarząd
Panelu

2.

Zakres zadań i czynności Eksperckiego Panelu Wykonawców wyznaczany jest
prowadzonymi przez Zarząd sprawami Stowarzyszenia oraz bieżącymi potrzebami
Stowarzyszenia.

