
 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

STOWARZYSZENIA "PRZYSTAŃ NADZIEJA" 

 

§1 

1) Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Stowarzyszenia i 

są przeznaczone na działalność statutową oraz opłatę kosztów 

administracyjnych.  

2) Na podstawie §14 ust.1 pkt d. Statutu Stowarzyszenia , każdy członek, 

przystępując do Stowarzyszenia, zobowiązuje się do regularnego uiszczania 

składek członkowskich. 

§2 

Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Zarząd 

lub wyznaczona przez niego osoba. 

§3 

1) Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie. 

2) Stawka składek członkowskich określona jest w niniejszym regulaminie.  

§4 

Składki członkowskie muszą być uiszczane za pomocą przelewu na rachunek 

Stowarzyszenia.  

§5 

Składki członkowskie należy uiszczać z góry - w trybie rocznym.  

 

 



§6 

Wysokość składek członkowskich ustala się na następującym poziomie:  

1) Dla uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia: 80zł 

2) Dla pozostałych członków: 100zł 

§7 

1.W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu bądź usunięcia 

dyscyplinarnego wcześniej wpłacone składki nie są zwracane.  

2. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne lata członkowstwa) nie 

podlegają zwrotowi. 

§8 

1) Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące od daty 

wymaganej wpłaty skutkuje usunięciem z listy członków Stowarzyszenia.  

2) Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia, po trzech miesiącach od 

daty decyzji Zarządu w jej sprawie, może ponownie wstąpić z wnioskiem o 

przyjęcie do Stowarzyszenia "Przystań Nadzieja" pod warunkiem jednak, że 

opłaci składkę roczną oraz uzupełni wszelkie zaległości finansowe względem 

Stowarzyszenia, powstałe podczas jej poprzedniego członkostwa. 

§9 

Składka ulgowa dla uczniów i studentów dotyczy tych członków Stowarzyszenia, 

którzy mogą legitymować się ważną legitymacją szkolną bądź studencką w 

danym cyklu rozliczeniowym.  

§10 

W indywidualnych przypadkach, spowodowanych szczególną sytuacją 

materialną, możliwe jest częściowe obniżenie stawki bądź całkowite zniesienie 

obowiązku uiszczania składek.  



1) Z wnioskiem o obniżenie bądź zniesienie obowiązku uiszczania składek należy 

osobiście zwrócić się do skarbnika Stowarzyszenia.  

2) Zarząd Stowarzyszenia, po konsultacji z wnioskodawcą, na drodze uchwały 

podejmuje decyzję o obniżeniu stawki bądź zniesieniu obowiązku uiszczania 

składek.  

3) Decyzja Zarządu podejmowana jest na czas nieokreślony lub określony, 

zawarty w treści uchwały.  

§11 

1) Zmiany treści niniejszego regulaminu, wraz z wysokością stawek składek 

członkowskich, może dokonać Zarząd. 

2) Przyjęcie zmiany postanowień regulaminu następuje w formie uchwały 

Zarządu.  

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd 

Stowarzyszenia.  

§12 

Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 15 kwietnia 2019 roku. 

 


