
REGULAMIN (UMOWA) POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO

POLSKA PLATFORMA OCHRONY WÓD

Nielbark, 25 września 2018 rok

Niniejszy Regulamin stanowi zbiór zasad działania  Powiązania Kooperacyjnego pod nazwą
Polska  Platforma  Ochrony  Wód  (dalej:  PPOW).  Regulamin  stanowi  i  określa  cele  oraz
możliwości  współpracy  Członków  w  ramach  PPOW  oraz  zasady  udziału  w  Powiązaniu
Kooperacyjnym PPOW.

1. Członkami założycielskimi Powiązania Kooperacyjnego PPOW są :
-APRS Sp. z o.o., ul. Poznańska 1, Nielbark, 13-306 Kurzętnik, NIP: 9721263378, KRS: 
0000613877
-Mikronatura Środowisko Sp. z o.o., ul. Wachowiaka 8B, 60-681 Poznań, NIP: 
9721235270, KRS: 0000395267
-DCD-LAB Sp. z o.o., sp. k., ul. Mosińska 9, 62-060 Stęszew, NIP: 7773278758, KRS: 
0000664627
-Fundacja „W Harmonii z Naturą”, ul. Bukowa 8, 60-002 Suchy Las, NIP: 9721242011, 
KRS: 0000444271
-Wielkopolski Instytut Jakości, ul. Rynkowa 73B/51, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 
7781066806, KRS: 0000126726 
-Living Food Sp. z o.o., ul. Graniczna 15, 66-320 Trzciel, NIP: 5961723742, KRS: 
0000350884
-SP-LAB Szymon Powałowski, Kalwy 14 L, 64-320 Buk, NIP: 777-217-37-96, REGON : 
361883190

2.   Członkowie  założyciele   wskazują  jako  koordynatora  Powiązania  Kooperacyjnego
PPOW spółkę APRS Sp.  z o.o.  z siedzibą w Kurzętniku, ul.  Poznańska 1, Nielbark, kod
pocztowy:  13-306.  NIP:  9721263378,  KRS:  0000613877  i  powierzają  Jej  inicjowanie
i koordynowanie prac w ramach PPOW.

3. Intencją PPOW jest nawiązanie i poszerzenie współpracy w zakresie:

a)  przywracania  i  zachowania  równowagi  ekosystemu  Ziemi  ze  szczególnym
wskazaniem na ekosystemy  wód;

b) tworzenia warunków do stałej ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej
szczególnie w ekosystemach wodnych;

c) propagowania i praktycznego wdrażania naturalnych technologii  ograniczających
spływ biogenów do wód;



d) edukacji na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego;

e) transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej;

f)  tworzenia i  rozwijania nowych  technologii  szczególnie  w  zakresie  usuwania
i blokowania spływu biogenów do wód;

g) wykonywania ekspertyz i doradztwa naukowego w dziedzinie ochrony środowiska
szczególnie w zakresie ochrony wód;

h)  podejmowania wspólnych  projektów  badawczych  dotyczących  technologii
rewitalizacji wód;

i)  występowania o  wspólne  projekty  badawcze  i  wdrożeniowe  współfinansowane
przez dedykowane oddziały polskiej  administracji  państwowej,  samorządowej oraz
agendy unijne;

j) propagowania naturalnych i trwałych metod rekultywacyjnych wód;

k)  propagowania oszczędzania  i  gromadzenia  wód  jako  najwyższego  dobra
naturalnego;

l)  organizacji  konferencji,  warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał
kadrowy i techniczny.

4.  Obsługę  organizacyjną  i  administracyjną  działalności  PPOW  prowadzi  Koordynator
APRS Sp. z o.o.

5. Członkiem PPOW może zostać instytucja otoczenia biznesu, spółka prawa handlowego,
jednostka  naukowa,  która  zainteresowana  jest  rozwojem  współpracy   w  zakresie
poprawy  stanu  ekologicznego  wód.  W  swojej  działalności  wspiera  działania
proekologiczne  i  tworzy  warunki  do  zwiększenia  potencjału  PPOW w realizacji  celów
opisanych w pkt 3. Regulaminu.

6.Członkostwo w PPOW opiera się na dobrowolności i woli współpracy i w związku z tym,
nie jest pobierana żadna składka członkowska związana z udziałem w PPOW.

7.  Przystąpienie  do PPOW wymaga podpisania deklaracji  oraz  regulaminu  Powiązania
Kooperacyjnego PPOW. Koordynator każdorazowo zatwierdza pisemnie przystąpienie do
PPOW. Każdemu członkowi przysługuje prawo wystąpienia z PPOW w dowolnym czasie,
poprzez złożenie pisemnej rezygnacji. Członkowie deklarują współprace w ramach PPOW
przez okres minimum 10 lat z możliwością przedłużenia współpracy poprzez podpisanie
stosownych aneksów.



8.  Każdy  członek  PPOW  w  deklaracji  członkowskiej  wskazuje  osobę,  która  będzie
bezpośrednim  łącznikiem  z  Koordynatorem  i  pozostałymi  członkami  PPOW  i  będzie
reprezentować oraz aktywnie uczestniczyć w pracach PPOW.
Koordynator zwołuje spotkania członków PPOW nie rzadziej  niż raz na sześć miesięcy
i  nie  częściej  niż  8  razy  w  roku.  Na  zebraniu  decyzje  dotyczące  PPOW  zapadają
większością głosów obecnych członków. 

9.  Koordynator  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  strony  internetowej  PPOW,  do
zbierania propozycji poszczególnych członków w zakresie współpracy i nowych inicjatyw.

10.   Koordynator   zobowiązany  jest  do  płynnej  i  stałej  koordynacji  prac  PPOW,
a w szczególności do przekazywania inicjatyw poszczególnym członkom PPOW. 

11.  Szczegółowe  zasady  i  sposób  realizacji  poszczególnych  wspólnych  działań,
o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.

12.  Niniejszy  regulamin  i  wspólne  działania  w  ramach  PPOW  nie  powoduje  żadnych
zobowiązań finansowych dla żadnego z członków PPOW.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2018 roku.


