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REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK W STOWARZYSZENIU 
„Społeczeństwo i Nauka SPiN” 

 
 

§ 1. 
1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na 
rzecz Stowarzyszenia  „Społeczeństwo i Nauka SPiN”. 

2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
2.1.   Stowarzyszeniu– należy przez to rozumieć Stowarzyszenie  SPiN 

2.2.   Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd SPiN 

2.3.   Składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską, 

2.4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK 
CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU SPiN 

 
§ 2. 

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka 
Stowarzyszenia (członkowie zwykli i wspierający).  

2. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Skarbnik Zarządu.  

 

§ 3.  
1. Wysokość składek ustala Walne Zebranie Członków na podstawie § 19 ust. 1 lit. h) statutu 

Stowarzyszenia. 
2. Wysokość składki obowiązuje do czasu podjęcia nowej uchwały przez Walne Zebranie 

Członków. 
3. Ustalenia wysokości składki dla członka wspierającego na dany rok dokonuje Skarbnik 

Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, o czym mówi  §3 p.1 i 2, oraz  
oświadczenia o rocznym przychodzie własnym wraz dotacją podmiotową (jeżeli jest 
otrzymywana) za rok poprzedni.  

4. Oświadczenie, o którym mowa w p. 3, składa się po raz pierwszy wraz z deklaracją 
członkowską, a następnie do 10 kwietnia roku, w którym ma być naliczona składka.  

 
§ 4.  

1. Uiszczenia pierwszej składki członkowskiej należy dokonać  najpóźniej w okresie 14  dni od daty 
otrzymania decyzji Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków. 

2. Składka członkowska opłacana jest: 
2.1. z góry za cały rok jednorazowo – w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej   

2.2. w formie przelewu bankowego na konto bankowe Stowarzyszenia  
Nr rachunku: 04160014621827983920000001 
2.3 z wpisanymi w tytule przelewu informacjami: imię i nazwisko lub nazwa członka, okres, za który 
składka jest opłacona. 
3. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule co 
najmniej te same informacje, jak w p. 2.3 
4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 4 pkt. 2.3, 
umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, 
zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą. 
 

 
§ 5.  

1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym 
umotywowaniem wniosku o opłacenie składki w innym terminie niż wskazany w Regulaminie lub 
o zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.  
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2. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia 
została uwzględniona.  

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. Ewidencja składek Stowarzyszenia prowadzona przez osobę wskazaną w § 2 pkt. 2 jest wyłączną 
podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składek.  

2. Na podstawie prowadzonej ewidencji składek członkowskich Stowarzyszenia osoba wskazana w § 2 
pkt. 2 sporządza wykaz członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę, ze wskazaniem okresu, za który 
składka została zapłacona.  

3. Członek ma prawo zwrócić się do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie prawidłowości 
sporządzenia ewidencji jego składek.  

4. Zarząd lub Komisja Rewizyjna,  w zależności do którego organu członek skierował swoje żądanie, 
o którym mowa w pkt. 3, ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie jednego  
miesiąca od daty zgłoszenia tego zastrzeżenia.  

5. W sytuacjach losowych, mających wpływ na możliwość uiszczenia składki przez członka, Zarząd może 
podjąć uchwałę o zawieszeniu obowiązku uiszczenia składki, jednak nie dłużej niż na okres sześciu 
miesięcy.  

6. Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zawieszenie obowiązku uiszczenia przez 
członka składek na rzecz Stowarzyszenia może być dłuższe niż okres sześciu  miesięcy.  

 

§ 7.  
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się 
obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia. 

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

3. Regulamin zostaje podany do wiadomości wszystkim członkom Stowarzyszenia.  

 

 


