
Załącznik 
do Uchwały nr 4/2015 

Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca  
Politechniki Warszawskiej 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 
w sprawie  przyjęcia  regulaminu opłacania składek członkowskich 

 
 
 

REGULAMIN 
OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH 

W STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 
 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa tryb, termin, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz 

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej oraz sposób postępowania 

wobec członków niepłacących składek.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca 

Politechniki Warszawskiej; 

2) Walnym Zebraniu – należy przez to rozumieć walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej; 

3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca 

Politechniki Warszawskiej;  

4) Składce – należy przez to rozumieć roczną składkę członkowską; 

5) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Opłacania Składek Członkowskich 

w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.  

§ 2 

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia. 

2. Wysokość składki ustala Walne Zebranie w formie uchwały. 

 

§ 3 

1. Składka członkowska opłacana jest:  

1) jednorazowo, za cały rok z góry; 

2) do końca marca każdego roku;  

3) w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Stowarzyszenia: 

97 1140 2017 0000 4402 1249 9002 

BRE Bank S.A., Oddział Bankowości Detalicznej 

2. Członkowie Stowarzyszenia dokonują przelewów na poczet składek z własnego rachunku bankowego lub 

za pośrednictwem innej osoby, w sposób umożliwiający identyfikację członka, którego składka dotyczy, z 

podaniem okresu, za który składka jest opłacana. 

3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd. 



 

§ 4 

1. Osoby przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego 

opłacają składkę roczną w pełnej wysokości. 

2. Osoby przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia  opłacają składkę 

w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego, licząc od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęta została decyzja o przyjęciu. 

3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o przyjęciu do Stowarzyszenia. 

§ 5 

1. W sytuacji wyjątkowej członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zgodę 

na opłacenie składki w innym terminie, niż wskazany w Regulaminie, lub na spłatę zadłużenia w ratach.  

2. Zarząd w terminie 2 tygodni podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba, o której 

mowa w ust. 1 zostaje uwzględniona, oraz powiadamia o decyzji zainteresowaną osobę. 

3. Opłata składek w innym terminie lub spłata zadłużenia w ratach nie zwalnia członka z obowiązku 

terminowego opłacania bieżących składek zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu. 

§ 6 

1. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składki przez okres przekraczający 6 miesięcy stanowi podstawę 

podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.  

2. Podjęcie uchwały o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia z tytułu zalegania z opłatą składek Zarząd 

poprzedza przesłaniem upomnienia, w którym określa ostateczny termin uregulowania zaległych składek. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu zalegania z opłatą 

składek przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest 

do wniesienia tego odwołania do porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania. 

4. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania od uchwały Zarządu, dotyczącej pozbawienia 

członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu zalegania z opłatą składek, jest ostateczna.  

§ 7 

Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne 

przyjęcie do Stowarzyszenia po uiszczeniu zadłużenia powstałego do dnia wykluczenia jej ze Stowarzyszenia. 

§ 8 

Składka nie podlega zwrotowi w przypadku złożenia przez członka rezygnacji z członkostwa 

w Stowarzyszeniu przed końcem roku, za który składka została opłacona. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się obowiązującymi 

przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd w sprawie jego przyjęcia.  

3. Regulamin podaje się do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia w sposób przyjęty 

w Stowarzyszeniu.  


