Polska Unia Dystrybutorów Stali

Czym jest PUDS?
Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS) powstała w 1999 r. jako organizacja
reprezentująca firmy zajmujące się handlem wyrobami hutniczymi i przetwórstwem stali
w Polsce. Podjęta inicjatywa firm dystrybucyjnych wypełniła tym samym lukę, jaka
powstała po sformowanym wcześniej samorządzie branżowym producentów stali. Od
samego początku swojego istnienia głównym celem PUDS było reprezentowanie i
wspieranie polskich przedsiębiorców na rynku krajowym oraz w kontaktach z
międzynarodowymi organizacjami branżowymi. PUDS aktywnie działa na tym polu,
będąc członkiem takich międzynarodowym gremiów jak Eurometal. Organizacja stale
utrzymuje także kontakty z siostrzanymi afiliacjami dystrybutorów stali na całym świecie.
Obok współpracy z zagranicznymi partnerami, Unia utrzymuje równie bliskie relacje z
krajowymi ośrodkami naukowymi, specjalizującymi się w badaniach nad właściwościami i
przetwórstwem stali. Owocem tej wielopoziomowej współpracy są liczne konferencje,
szkolenia oraz opracowania merytoryczne wydawane pod patronatem Polskiej Unii
Dystrybutorów Stali.
Unia jest także organizatorem największej w Polsce konferencji poświęconej rynkowi
stali, która odbywa się corocznie jesienią w Sosnowcu. Obok tego, jest również
inicjatorem oraz współorganizatorem kilku mniejszych wydarzeń branżowych w każdym
roku.
Unia prowadzi także własne badania rynku stali, dzięki czemu dostarcza jego
uczestnikom unikalnych danych ekonomicznych. Wśród nich znajdują się powszechnie
udostępniane indeksy cenowe wybranych asortymentów stalowych ale także wewnętrzne
badania, przeznaczone jedynie dla firm członkowskich.
Ważnym, od lat realizowanym zadaniem, jest praca nad promowaniem najwyższych
światowych standardów technologicznych i etycznych w handlu wyrobami hutniczymi. W
ramach PUDS działają grupy, które specjalizują się w poszczególnych asortymentach.
Pracują one nad regulacjami, które mają pomóc firmom w funkcjonowaniu na rynku,
poprzez krzewienie zasad uczciwej konkurencji, wprowadzanie standardów handlowych i
etyki zawodowej wśród dystrybutorów stali. PUDS wychodzi naprzeciw całej branży
handlu wyrobami stalowymi, nie zamykając się hermetycznie w swoim gronie.
Prezentując na zewnątrz wypracowane standardy działania, PUDS zachęca firmy nie
będące członkami zrzeszenia do wspólnego działania na rzecz polepszenia relacji w
branży, Do współpracy zapraszane są również inne podmioty mające istotny wpływ na
funkcjonowanie rynku. Poprzez regularne spotkania z producentami, odbiorcami,
instytucjami finansowymi i ekspertami, członkowie Unii mają zapewniony pełen obraz
sytuacji na rynku i niezbędne informacje do sprawnego poruszania się po nim.
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Przystąpienie do PUDS
Nowi członkowie są przyjmowani do PUDS zgodnie z zapisami statutowymi. Należy
wypełnić i przesłać na adres biura PUDS deklarację członkowską (z dwoma
rekomendacjami firm, będących członkami PUDS) wraz z załącznikami. Firma
oczekująca na przyjęcie do PUDS, po dostarczeniu wymaganych dokumentów musi
uzyskać aprobatę Rady Zrzeszenia: Rada PUDS na otwartym lub zamkniętym
posiedzeniu głosuje za przyjęciem danej firmy i - jeśli wynik głosowania jest pozytywny nowa firma staje się członkiem kandydatem, posiadającym już w tym momencie
wszystkie prawa i obowiązki członka PUDS.
Członkowie PUDS muszą być poinformowani o zamiarze przyjęcia nowego członka co
najmniej 2 tygodnie przed głosowaniem. Jest wymagana obecność przedstawiciela nowo
przyjmowanej firmy na posiedzeniu Rady Zrzeszenia, na którym zapada decyzja o
przyjęciu nowego członka przez Radę. Ostateczna akceptacja kandydatury następuje
podczas Walnego Zgromadzenia Członków PUDS (również w formie głosowania;
obecność przedstawiciela firmy również jest obowiązkowa).

Deklaracja członkowska do pobrania:
http://www.puds.pl/files/pdf/deklaracja_czlonkowska_0.pdf
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Zasady członkostwa
wyciąg ze Statutu PUDS
§9
1. Członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która prowadzi działalność
gospodarczą zarejestrowaną na terenie RP. Założyciel Zrzeszenia staje się jego członkiem z chwilą
wpisu Zrzeszenia do rejestru sądowego.
2. Osoba fizyczna może zostać członkiem zrzeszenia jeżeli:
a) ukończyła 18 lat;
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie została pozbawiona praw publicznych lub prawomocnie skazana za przestępstwo gospodarcze;
d) prowadzi indywidualną działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, której
podstawowym przedmiotem działalności jest hurtowy handel wyrobami hutnictwa stali i metali;
e) złoży deklaracje członkowską;
f) przedstawi, za wyjątkiem członków - założycieli, rekomendacje co najmniej dwóch członków Zrzeszenia
nie powiązanych kapitałowo z kandydatem na członka
g) złoży oświadczenie o powiązaniach z innymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą
w zakresie hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali w rozumieniu paragrafu 17 pkt 7
niniejszego Statutu
3. Osoba prawna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:
a) przedmiotem jej działalności jest hurtowy handel wyrobami hutnictwa stali i metali;
b) złoży deklarację członkowską;
c) przedstawi, za wyjątkiem członków - założycieli, rekomendacje co najmniej dwóch członków
Zrzeszenia nie powiązanych kapitałowo z kandydatem na członka;
d) nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe lub nie jest w stanie likwidacji;
e) złoży oświadczenie o powiązaniach z innymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą
w zakresie hurtowego handlu wyrobami przemysłu hutnictwa stali i metali w rozumieniu paragrafu 17 pkt
7 niniejszego Statutu;
§ 10.1
Status członka kandydata Zrzeszenia nabywa się drogą uchwały Rady Zrzeszenia podjętej zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, za wyjątkiem członków założycieli,
którzy nabywają członkostwo zgodnie z paragrafem 9 ust.1 statutu.
§ 10.2
Status członka Zrzeszenia nabywa się drogą uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą
większością głosów na wniosek Rady Zrzeszenia zgłoszony w stosunku do członka kandydata.
§ 10.3
Członek kandydat Zrzeszenia korzysta ze wszelkich przywilejów należnych członkom Zrzeszenia oraz
jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich do chwili uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków o przyjęciu jako członka Zrzeszenia lub jego nie przyjęciu.
§ 10.4
1. Status członka wspierającego może nabyć każdy przedsiębiorca związany z branżą hutniczą po
zaakceptowaniu przez Zarząd PUDS.
2. Rada Zrzeszenia przyjmuje wniosek o nadanie statusu członka wspierającego w głosowaniu zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Członek wspierający jest zobowiązany na równi z pozostałymi członkami Zrzeszenia do regularnego
opłacania składek z tytułu przynależności do Zrzeszenia.
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w działaniach PUDS takich jak: szkolenia, wymiana
informacji. Członek wspierający może być obecny na otwartych posiedzeniach Rady Zrzeszenia oraz na
Walnych Zgromadzeniach Członków w charakterze obserwatora bez prawa do głosowania. Członek
wspierający nie będzie wymieniany na oficjalnych listach zawierających członków PUDS
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Korzyści z członkostwa
1. Działania promocyjne dla firm członkowskich. Promocja działalności firm członkowskich, ich usług,
asortymentu oraz lokalizacji poprzez:
a)
Portal internetowy www.puds.pl :
- wyszukiwarka produktowa i usług
- baza członków
- stalowa mapa Polski
- opinie
- wiadomości
- ogłoszenia
- reklama
b)
Magazyn branżowy „Stalowe Forum PUDS”
2.

Działalność informacyjna:
a)
Komisje branżowe przy PUDS:
- Komisja Centrów Serwisowych Płaskich
- Komisja Prefabrykacji Zbrojeń Budowlanych
- Komisja Kształtowników
b)
Badania:
- Ankieta PUDS – badanie poziomu sprzedaży, stanów magazynowych i wielkości
zakupów
- ICS – cotygodniowe Indeks Cen Stali (profile, pręty, blachy)
- Ranking PUDS – półroczne badanie wyników finansowych
- Badanie nastrojów w branży
- Inne zestawienia: np. Stalowe Centra Serwisowe w Polsce
c)
Rejestr Nierzetelnych Płatników PUDS oraz Giełda Długów
d)
Spotkania poświęcone omawianiu rynku podczas otwartych posiedzeń Rady Zrzeszenia
e)
Konferencje i seminaria branżowe, spotkania z ekspertami
f)
Własne opracowania merytoryczne w tym:
- Raport roczny „Rynek Dystrybucji stali w Polsce”

3. Działalność międzynarodowa – przynależność PUDS do organizacji europejskich i światowych,
zajmujących się badaniami i analizą oraz promocją branży (Eurometal).
4. Współpraca z producentami (cykliczne spotkania z najważniejszymi producentami na rynku).
5. Uczestnictwo w targach, seminariach i konferencjach krajowych i międzynarodowych na
promocyjnych/specjalnych warunkach
6. Organizacja misji handlowych dla członków PUDS
7. Kontakt ze środowiskiem, umożliwiający odnalezienie potencjalnych partnerów biznesowych oraz
wymianę informacji: comiesięczne Otwarte Posiedzenia Rady Zrzeszenia PUDS, Walne
Zgromadzenia Członków PUDS, imprezy o wymiarze integracyjnym (np. Piknik Rodzinny PUDS,
Bal PUDS, Gala wręczenie nagród branżowych Stalowe Wilki)
8. Cykliczne szkolenia branżowe dla pracowników firm członkowskich w ramach Akademii Rozwoju
PUDS.
9. Reprezentowanie interesu branży przed organami administracji państwowej.
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Zobowiązania
Firma członkowska jest zobowiązana do regulowania opłaty na podstawie otrzymywanej
faktury vat .
Opłata członkowska składa się z dwóch pozycji:
1.
Opłaty marketingowej opłacanej w formie comiesięcznej faktury VAT w kwocie:
a)
700 zł netto firmy o przychodach* do 150 mln PLN
b)
900 zł netto firmy o przychodach* z przedziału powyżej 150 mln PLN do 400 mln
c)
1400 zł netto firmy mające przychody* powyżej 400 mln
na podstawie oświadczenia o przychodach za wskazany rok oraz umowy zawieranej ze
zrzeszeniem;
2.

Składki członkowskiej w kwocie 100 zł opłacanej raz na kwartał.

3. Przez pierwszy kwartał przynależności do PUDS, nowe firmy płacą 50% opłaty
członkowskiej.

Kontakt z PUDS
Zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy: Piotr Sikorski (piotr.sikorski@puds.pl)
500 022 893
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