
 

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 50/X/08

z dnia 20 grudnia 2008 roku

w sprawie nadania członkostwa wpierającego firmie

MAINFRAME sp. z o.o.
ul. Zielona 18

05-090 Raszyn
NIP: 762-000-23-33
KRS: 0000144394

Wojciech  Kiedrowski,  wiceprezes  Wiesław  Paluszyński,  wiceprezes  Zdzisław  Szyjewski,  Małgorzata 
Kalinowska-Iszkowska, Beata Chodacka,  Jarosław Deminet,  Janusz Dorożyński,  Zygmunt Mazur,  Marcin 
Paprzycki, Janusz Trawka, Radosław Bursztynowski. 

Wiceprezes  PTI  Marek  Ujejski,  prowadzący  posiedzenie  Zarządu  Głównego  stwierdził,  że  posiedzenie 
posiada kworum i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Zarząd Główny PTI nadaje firmie MAINFRAME sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Zielonej 18, NIP: 
762-000-23-33,  KRS:  0000144394  tytuł  Członka  Wspierającego  PTI  kategorii  A  z  dniem  podpisania 
stosownej  umowy  i  pod  warunkiem  wpłaty  składki  członkowskiej  i udziela  Członkowi  Wspierającemu 
następujące przywileje:
1. umieszczenie materiałów informacyjnych o swojej firmie w materiałach rozdawanym każdemu 

z uczestników imprez organizowanych przez PTI (pod warunkiem otrzymania przez PTI od Członka 
Wspierającego takich materiałów w odpowiedniej ilości na minimum 7 dni przed rozpoczęciem imprezy);

2. umieszczenie logo Członka Wspierającego na tylnej stronie okładki materiałów informacyjnych o PTI; 
3. raz w roku (w uzgodnieniu z organizatorami imprezy PTI) bezpłatne 20 minut na prezentację swojej firmy 

w trakcie  imprezy wybranej  przez Członka Wspierającego (nie  dotyczy obchodów Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego);

4. dwóm przedstawicielom Członka Wspierającego przysługiwać będą ulgi takie, jak przysługują członkom 
PTI;

5. raz w roku (w uzgodnieniu z organizatorami imprezy PTI) przeprowadzenie bezpłatnej sesji plakatowej 
w trakcie imprezy organizowanej przez PTI;

6. możliwości  umieszczenia  jednego  znaku  graficznego  (np.  logo  firmy)  w głównym  pomieszczeniu 
imprezy.  Znak graficzny musi być zaopatrzony w wyróżnik: Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego od roku ... (wpisana data rozpoczęcia współpracy);

7. zniżki: 
1) w wykupywanym czasie prezentacji na imprezę w danym roku kalendarzowym;
2) w opłatach za ekspertyzy realizowane przez Izbę Rzeczoznawców PTI;

8. wielkość zniżek jest powiększana wraz ze wzrostem deklarowanej składki proporcjonalnie do stosunku 
deklarowanej składki i wielkości składki minimalnej nie więcej jednak niż 30%.

Za zgodność:


