Uchwała nr 3/ZS/2013
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
z dnia 11 marca 2013 roku,
o powołaniu ZESPOŁU WYKŁADOWCÓW

Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
W nawiązaniu do treści Uchwała nr 4/ZS/2011 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
„Dachy Zielone” z dnia 18 lutego 2011 roku, w sprawie przeprowadzania szkoleń z
ramienia PSDZ, Zarząd PSDZ:
a.
realizując uchwałę nr 7/WZC/2010, z dnia 03.12.2010 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia;
b.
działając w trybie określonym w § 7 ust 7 oraz § 16 oraz § 27 ust 8 lit c oraz, § 28
ust 9 statutu;
niniejszą Uchwałą:
§1

1.
powołuje ZESPOŁU WYKŁADOWCÓW Polskiego Stowarzyszenia „Dachy
Zielone” oraz określa zadania ww. ZESPOŁU w (tymczasowym) regulaminie
stanowiącym załącznik do niniejszej.
2.
ustala, że na LISTĘ WYKŁADOWCÓW NOT - PSDZ, zostają wpisani członkowie
PSDZ spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów.
a.
są pracownikami uczelni wyższych, z co najmniej stopniem naukowym doktor w
przynajmniej jednej z dyscyplin naukowych; inżynieria i ochrona środowiska,
kształtowanie środowiska, budownictwo, ogrodnictwo oraz melioracje wodne.
b.
są Rzeczoznawcami NOT - PSDZ zgodnie z § 3 ust. 4 REGULAMINU
POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA RZECZOZNAWCÓW
Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” .
c.
zostali wpisani indywidualnie niniejsza uchwałą (§ 3).
§2
określa specjalności, w jakich powoływani będą dalsi Rzeczoznawcy PSDZ:











projektowanie,
dobory roślin,
wykonawstwo (realizacja, budowa),
eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja),
naprawy
inżynieria wodna,
ochrona fitosanitarna,
ochrona środowiska,
rewitalizacja (modernizacja)
zagadnienia prawne,
§3

wpisuje na LISTĘ WYKŁADOWCÓW NOT - PSDZ, niżej wymienionych członków
stowarzyszenia:
Jolanta Gryczyńska - w zakresie:

1.


projektowanie,






dobory roślin,
wykonawstwo (realizacja, budowa),
eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja),
naprawy
Krajewski Maciej - w zakresie substratów stosowanych na dachy zielone.
Skarżyński Daniel - w zakresie żyjących ścian i dachów zielonych:

2.
3.






projektowanie,
dobory roślin,
wykonawstwo (realizacja, budowa),
eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja),
naprawy
§4
Uchwała została przyjęta przez Zarząd jednomyślnie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje do chwili uchwalenia .

1. Ewa Walter – Prezes Zarządu

2. Jarema A. Rabiński – Wiceprezes Zarządu

3. Maciej Krajewski – Sekretarz Zarządu

4. Daniel Skarżyński – Skarbnik Zarządu

5. Jolanta Gryczyńska – Członek Zarząd

6. Lucyna Maślanka – Członek Zarządu

